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En påtaglig förändring i vårt omgivande 
samhälle är det kontinuerliga sönderfallet av 
tidigare centrala ideologier och traditioner. En 
sådan utveckling medför en ökad efterfrågan på 
vetenskap och kunskap avsedd att utgöra ratio-
nella beslutsunderlag. Det gynnar givetvis fram-
gångrika lärosäten som Stockholms universi-
tet; vår forskning och undervisning får en allt-
mer betydelsefull roll på alla nivåer i samhället. 
Samtidigt innefattar en sådan tillväxt också ris-
ker för universitetens mer långsiktiga utveck-
ling. Det finns självfallet inget att invända mot 
politiska propåer om att samhällsfinansierad 
forskning ska vara nyttig och kunna omsättas i 
verksamhet som stärker Sveriges internationella 
konkurrenskraft, så länge kravet inte försäm-
rar möjligheter till grundforskning. En efterfrå-
gan på nyttig forskning måste beakta fler aspek-
ter av vetenskaplig verksamhet än en direkt och 
okomplicerad nyttofunktion.

I första hand gäller detta den fria grundforsk-
ningen som utgör själva grundbulten för en pro-

tigt tillskott av kunskap beträffande formerna och 
omfattningen av vår publiceringsverksamhet. Men 
som ofta tycks vara fallet kommer själva närvaron 
av en granskningsfunktion att påverka omstän-
digheter som har betydelse för utfallet av gransk-
ningen. När det gäller närvaron av bibliometriska 
analyser anar vi att dessa har gynnat uppkomsten 
av en marknad där svårigheten inte längre enbart 
handlar om att bli publicerad; det handlar också 
om huruvida forskaren kan betala 
höga avgifter för publiceringen, 
kunskap om var man bör publi-
cera och strategier för var man 
publicerar. I en ständigt expan-
derande marknad är det inte lätt 
att ha översikt ens över det egna 
forskningsområdet.

Karin BErgmarK, 

Vicerektor för humaniora  

och samhällsvetenskap

karin.bergmark@su.se

nytta och vetenskap 

Jag blommade ut på universitetet, genom att 
spela spex och revyer och ställa mig upp och 

hålla tal oavbrutet - bra tal, så att folk skrattade.
SKådESpElarEn magnuS HärEnStam  i DN Söndag 19 maj, om sin tid vid  
Stockholms universitet.
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Antalet inresande studenter vid Stockholms 
universitet 2012. Året innan var siffran 1 273.

gression av avancerad kunskap. Men även den 
”tredje uppgiften” det vill säga all den verksam-
het som ständigt pågår, där forskningsresultat 
förs ut och diskuteras i olika sammanhang, är 
svår att värdera ur ett renodlat nyttoperspektiv. 

Vi lever alla i ”Audit society” – gransknings-
samhället, nyligen beskrivet av Maciej Zaremba 
i Dagens Nyheter avseende medicinsk verksam-
het. I Zarembas kritiska artiklar framträder ett 
marknadssystem som vuxit fram utifrån kra-
vet på mätbara indikatorer för verksamheters 
effektivitet och kvalitet, men som över tid har 
löpt amok. Även arbetsdagen för ungdomssko-
lans lärare tyngs numera av administrativa bör-
dor. På motsvarande sätt sitter våra prefekter 
och dekaner tungt lutade över tabeller om allt 
från HÅPar till sopsortering. Redovisningar av 
vad vi gör ger viktig information och transpa-
rens men balansen mellan nyttan och bördan är 
svår att nå.

Inom vårt område har även utvecklingen 
av bibliometriska analyser inneburit ett vik-
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massdans

I slutet av maj arrangerade studentkåren en stor picknick utanför  
Gröna villan. En av de aktiviteter som skedde var en dansgrupp med  
studenter som passade på att visa upp smakprov på sin verksamhet. 
foto EVA DALIN
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Behov att utveckla  
stora utbildningar
Masterutbildningarna håller hög nivå. Men på flera stora utbildningar har det funnits kvalitets-
problem. Det är slutsatsen som kan dras halvvägs in i den stora kvalitetsutvärderingen.

Våren 2011 drog Högskoleverket igång utvär-
deringen av utbildningar vid landets lärosä-
ten enligt den nya modell som tagits fram efter 
många politiska turer och hårda diskussio-
ner mellan företrädare för lärosäten, närings-
liv och andra aktörer. Från att tidigare ha 
haft mer av fokus på processerna och förut-
sättningarna för lärandet blev det ett tydli-
gare fokus på resultat –  och då främst stu-
denternas examensarbeten.  Till 2014 ska alla 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
ha utvärderats av Universitetskanslerämbe-
tet; UKÄ, (som tagit över efter Högskolever-
ket). Arbetet har kommit halvvägs.  De tre för-
sta omgångarna av utvärderingar är publice-
rade, två omgångar pågår och den sista påbör-
jas under hösten.

I och med att omgång tre nu är klar går det 
att få en bra bild av hur utbildningarna vid 
Stockholms universitet kommit ut i utvärde-
ringarna. 69 av universitetets utbildningar har 
utvärderats. En sammanställning gjord av uni-
versitetets planeringsavdelning visar att HSV/
UKÄ anser att flertalet, 39 stycken, håller 
”Hög kvalitet”. 21 har fått betyget ”Mycket 
hög kvalitet”. Nio stycken anses ha ”Bristande 
kvalitet”.

Redovisa åtgärder
För de utbildningar som bedöms brista i kva-
litet har universitetet ett år på sig att vidta 
åtgärder för att höja kvaliteten om man vill 
behålla examenstillståndet. En av de utbild-
ningar vid universitetet som fått kritik var 
sådan som i praktiken var nedlagd men hade 
”eftersläpande” studenter. I det fallet läggs 
utbildningen ned. De övriga utbildningar som 
fått kritik ska analysera de brister som påta-
lats, genomföra förbättringar och ta fram 
åtgärdsredovisningar som skickas in till UKÄ. 

texter PER LARSSON     foto EVA DALIN

Flera av de utbildningar som fått kritik har 
redan lämnat in sina åtgärdsredovisningar 
och efter sommaren ska flera lämna in sina 
åtgärdsredovisningar, bland annat juristut-
bildningen (se artikel intill).

Analys av gränsfall
Planeringsavdelningen vid universitetet har 
de senaste åren förstärkt kompetensen inom 
kvalitetsarbetet. Förutom kvalitetssamordna-
ren Tove Holmqvist har man rekryterat två 
tjänstemän som tidigare arbetat med kvali-
tetsutvärderingar vid HSV. Dessa båda utre-
dare, Anna-Karin Björling och Pär Bränn-
ström, har mot bakgrund av sina erfarenheter 
som projektledare inom kvalitetsutvärdering-
arna gjort en så kallad gränsfallsanalys. Syftet 
är att identifiera de utbildningar som ligger på 
gränsen mellan ”hög” och ”bristande” kvali-
tet respektive ”hög kvalitet” och ”mycket hög 
kvalitet”.  
 De två utredarna har analyserat samman-
ställningarna av bedömargruppernas bedöm-
ning av måluppfyllelse för självständiga arbe-
ten per mål, som publiceras som bilaga till 
bedömgruppernas utlåtanden.  De har tilläm-
pat den praxis och de ”ribbor” som tillämpas 
inom kvalitetsutvärderingarna. I vissa fall har 
även bedömargruppernas motiveringar analy-
serats. Vidare har riktlinjerna från HSV/UKÄ 
tillämpats som säger att bristande måluppfyl-
lelse på minst ett mål medför bristande kvali-
tet för hela utbildningen och att minst hälften 
av målen måste få mycket hög måluppfyllelse 
för att utbildningen ska få mycket hög kvalitet. 
Gränsfallsanalysen ger därmed en tydlig indi-
kation på om en utbildning ligger på gränsen 
till att få ett annat betyg.

Behov se över utbildning
Planeringsavdelningens analys visar att det 
är betydligt fler utbildningar på avance-
rad nivå än på grundnivå som fått omdömet 
mycket hög kvalitet och andelen ökar när de 
”positiva” gränsfallen inkluderas. De ”nega-
tiva” gränsfallen finns på båda nivåerna. Med 
något strängare bedömargrupper för dessa 
utvärderingar kunde 30 procent av utbild-
ningarna på grundnivå och 23 procent på 
avancerad nivå fått omdömet ”Bristande kva-
litet”.  Gränsfallsanalysen visar att några av 
Stockholms universitets största institutioner 
och utbildningar har examinatorer som god-
känner cirka en tredjedel självständiga arbe-
ten som inte uppfyller kraven (eller ligger på 
gränsen) för ett eller flera examensmål.

– Det finns behov av att se över dessa utbild-
ningar. Om det inte sker och inte åtgärder vid-

tas riskerar många studenter att inte uppnå 
examensmålen, säger Tove Holmqvist.
 I gränsfallsanalysen kan utredarna vidare 
konstatera att nästan alla gränsfall de hittat 
funnits i de två första utvärderingsomgång-
arna. Det kan vara ett tecken på att utvärde-
ringarna blivit mer stabila.

Universitetsledningen, styrelsen, områdes-
övergripande rådet och prefekterna har tagit 
del av analysen. Mats Danielson är dekan för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, där många 
stora utbildningar finns.  Fakulteten ska nu ta 
fram en strategisk kvalitetsplan för utbildning 
på grund- och avancerad nivå.  

– Men det omedelbara arbetet sker vid varje 
institution direkt när man får sin bedömning. 
Varje bedömning från HSV/UKÄ innehåller 
en stor mängd information till nytta för insti-
tutionen som inte kan sammanfattas i ett enda 
nivågraderat betyg, säger Mats Danielson.

För institutioner som vill veta mer om utfal-
let finns möjlighet att vända sig till Planerings-
avdelningen för en närmare presentation.  

Sammanställning av resultat vid 
Stockholms universitet, inklusive 
gränsfallen.

tove holmqvist
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Landets utbildningar utvärderade till 2014
till 2014 SKa alla utbildningar på grund-
nivå och avancerad nivå ha utvärderats 
av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl de 
når kraven i högskolelagen och examensbe-
skrivningarna i relevanta förordningar. UKÄ 
granskar alltså i vilken utsträckning studen-
ternas faktiska studieresultat motsvarar de 
förväntade studieresultaten.
 Utvärderingarna genomförs av externa 
bedömargrupper med ämnesexperter, stu-
denter och arbetslivsföreträdare. Grup-
perna lämnar förslag till ett samlat omdöme 
för varje utbildning på en tregradig skala: 
Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bris-
tande kvalitet. Med utgångspunkt i bedömar-

gruppens yttrande fattar UKÄ beslut om vil-
ket samlat omdöme varje utbildning får. För 
dem som får omdömet bristande kvalitet sker 
en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar 
UKÄ om ett eventuellt återkallande av exa-
menstillståndet.
 Utvärderingssystemet lägger stor vikt vid 
granskning av studenternas självständiga 
arbeten (examensarbeten). Andra underlag är 
lärosätenas självvärderingar och studenternas 
erfarenheter från utbildningen. Enkäter till 
tidigare studenter används även som underlag 
under omgång 1-3. De sista tre omgångarna 
genomförs utan enkäter.   
  http://kvalitet.hsv.se/resultatsok  
  www.uk-ambetet.se

Universitetets kvalitetsarbete
för att BättrE kunna arbeta med kvali-
tetsutvärderingen har universitetet skapat 
två grupper, vilkas arbete leds av en ord-
förande i samråd med kvalitetssamordna-
ren som är sekreterare i båda grupperna. 
Före detta dekanus Gunnar Svensson är 
ordförande i  läs- och granskningsgrup-

pen (LOGG) som läser igenom och kom-
menterar utkast av självvärderingar som 
ingår i UKÄ:s utvärderingar.  Gruppen 
för åtgärdsredovisningar (GÅR) är en 
huvudsakligen tjänstemannasammansatt 
grupp, där ordförande är en av vicerekto-
rerna (eller den som vicerektor delegerar 

kandidatprogram

Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet

5 st21 st4 st

Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet

16 st18 st5 st

Juristernas åtgärdsplan börjar bli klar
JuriStExamEn OCH dEn internatio-
nella juristutbildningen i juridik är två av de 
utbildningar som i höstas fick betyget ”Bris-
tande kvalitet” av HSV. Sedan dess har Juri-
diska institutionen lagt mycket tid på att ta 
fram den åtgärdsplan som inom ett år måste 
lämnas in för granskning av UKÄ. 
 Johan Schelin som är studierektor för 
grundutbildningen leder arbetet. Han säger 
att arbetet går enligt plan så att man i 
augusti kan lämna in åtgärdsförslaget. Två 
arbetsgrupper har tagit fram förslag till 
fakultetsnämnden. Löpande har de haft kon-
takt med GÅR-gruppen och inväntar nu 
deras synpunkter för att väva in dessa i den 
slutliga versionen av dokumentet. Dessutom 
har institutionen tagit in en extern person 
som tittat på ansökningarna.  
 Juristexamen fick kritik för att studenterna 
inte kunde visa tillräcklig förmåga att kri-
tiskt och självständigt identifiera, formulera 
och analysera frågeställningar och genom-
föra kvalificerade uppgifter inom givna tids-
ramar. Bland de åtgärder som föreslås här är 
att utbildningsplanen ändras. Studenterna 
ska ha godkänt i samtliga obligatoriska kur-

ser för att ha ett bredare perspektiv på juri-
diken och bättre kunskaper i juridisk metod 
innan de påbörjar sitt examensarbete. Anta-
let timmar som studenten har kontakt med 
sin handledare har höjts och institutionen 
arbetar också med att utveckla handledar-
utbildning samt rutiner för att ge bättre feed 
back på studenternas insatser. Handled-
ningen och examinationen av examensarbe-
tena delas upp på olika personer. Dessutom 
ska stickprovsvisa kontroller av examensar-
beten genomföras.
 Kritik kom även mot studenternas förmåga 
att göra bedömningar med hänsyn till rele-
vanta vetenskapliga och samhälleliga frågor. 
Nya kursplaner har tagits fram för den för-
sta terminen där en ökad tonvikt läggs vid 
juridikens betydelse och roll i samhället. De 
ämnen som studenterna ska behandla i sina 
arbeten kommer att ha anknytning till rätts-
politiska ämnen som diskriminering, famil-
jebildning och liknande. Studenterna tvingas 
därmed göra en rad bedömningar med hän-
syn till relevanta vetenskapliga och samhälle-
liga frågor som bland annat berör mänskliga 
rättigheter och etiska aspekter. pEr larSSOn

utBildningarna 
i företagsekonomi 
tillhörde de som var 
först ut bland de 
granskningar som 
dåvarande Hög-
skoleverket gjorde. 
Fyra av utbildning-
arna bedömdes ha 
”Hög kvalitet” och 
masterutbildningen 
i finansiell eko-
nomi ”Mycket hög 

kvalitet”. Institutionen har därmed inte 
behövt göra någon åtgärdsplan men har 
ändå gjort uppföljande analyser av HSV:s 
utvärderingar. 
 – Analysen pekar mot nödvändighe-
ten av att leda utbildningen enligt stra-
mare principer än vad som varit fallet, 
och att ledarskapet tar sin utgångspunkt 
i de grundläggande processer och proce-
durer som direkt styr hur vi planerar och 
ger våra utbildningar, säger Thomas Bay 
som är biträdande prefekt vid Företags-
ekonomiska institutionen.
 I ett dokument för kvalitetsarbetet 
under 2013-2014 listas flera kvalitets-
projekt som ska starta. Ett är så kall-
lade constructive alignment. Det hand-
lar om att skapa en målstyrd utbildning 
som lever upp till sina utfästelser. För att 
nå dit genomförs ett revideringsarbete på 
såväl kurs- som programnivå. Det inbe-
griper att samordna lärandemål, lärakti-
viteter och examination.
 För att höja den vetenskapliga kvalite-
ten införs ett metodologiskt lärandemål 
i samtliga kursplaner, en metodologisk 
föreläsning i samtliga kurser, två metod-
kurser på grundnivå respektive avance-
rad nivå och en strukturell revidering av 
uppsatskurserna.
 I avsikt att åstadkomma en institu-
tionsövergripande, gemensam och rätts-
säker bedömnings- och examinations-
struktur införs vidare enhetliga kurs-
nivåspecifika examinationsformer och 
-rutiner.
 Dessutom görs en revision av rutiner för 
kursenkäter och kursvärdering. Andra 
inslag är att arbetet med ett kvalitetsut-
värderingssystem påbörjas, att ett stan-
dardiserat kursformat för antalet kontakt-
timmar tas fram och att det utformas en 
standardiserad studieanvisning.
pEr larSSOn

företagsekonomi  
stramas upp

till). Gruppens uppgift är att läsa och kom-
mentera utkasten till åtgärdsredovisningar 
för de huvudområden som fått bristande 
kvalitet i UKÄ:s utvärderingar. Varje fär-
dig självvärdering och åtgärdsredovisning 
beslutas av rektor. 
  www.su.se/kvalitetsarbete

magister, master och yrkesprogram

Resultat för Stockholms universitet till och med maj 2013.
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StOCKHOlmS uniVErSitEtS fOrSKningSStatiOn i Tarfala har 
av Rådet för forskningens infrastrukturer erbjudits att medverka i en 
nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning (det så kall-
lade stationsnätverket). Nätverket främsta syfte är att ge svenska forskare 
tillgång till infrastruktur för experimentell miljörelaterad forsking. Nät-
verket kan även stödja insamling av tidserier om det kan motiveras uti-
från ett brett nationellt intresse och/eller anses nödvändigt för att stödja 
experimentell forskning.
 Vetenskapsrådet stödjer nätverket med riktade bidrag på 1 miljon kro-
nor per år och till var och en av de nio stationerna samt 16 miljoner kro-
nor per år i allmänt bidrag till nätverket. Ändamålet med de riktade 
bidragen är att stödja externa användare och att göra data insamlade vid 
stationerna öppet tillgängliga. 
 – Tarfalas medverkan i nätverket kommer att ge forskare möjlighet att 
effektivt bedriva forskning i den högalpina fjällmiljön i Kebnekaise.  Till-
sammans med Abisko naturvetenskapliga station kommer vi att erbjuda 
nya förutsättningar för studier av effekter av klimatförändringar längs 
med temperatur och nederbördsgradienter i norra Lappland, säger Gun-
hild Rosqvist som är föreståndare för Tarfala forskningsstation.  
 De nio forskningsstationerna som får stöd är: Grimsö, Abisko, Erken, 
Röbäcksdalen, Lönnstorp, Skogaryd, Svartberget, Aneboda och Tarfala.
pEr larSSOn

tarfala del av nytt nätverk 
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Hög närvaro i almedalen 
utländSKa OCH SVEnSKa akademi-
kers arbetsmarknad, Östersjön - Stockholms 
universitet är synligt på många sätt under 
Almedalsveckan. I år är det femte året som 
universitetet medverkar med egna seminarier 
i Almedalen. 
 Universitetet samarbetar även med andra 
lärosäten och arrangörer. Många forskare och 
övriga experter är dessutom eftertraktade som 
talare och debattörer i olika slags program.
Onsdagen den 3 juli kan Almedalspubliken 
delta i ett seminarium om projektet Korta 
vägen: Utländska akademiker i 7 års ”karan-
tän” - är det rimligt?  Det arrangeras av Avdel-
ningen för externa kontakter. Seminariet 
diskuterar varför det i snitt tar sju år för en 
utländsk akademiker att etablera sig på den 
svenska arbetsmarknaden. Vad behövs för 
att fler arbetsgivare ska öppna dörren och se 
den kompetens som redan finns i landet? frå-
gar seminariet och visar på några lösningar. 

Moderator är Özz Nûjen och paneldelta-
garna kommer bland annat från Arbetsför-
medlingen, Sveriges Ingenjörer och SJ. Korta 
vägens projektledare Lovisa Fältskog Johans-
son deltar även i panelen.

Seminarium om Östersjön
Eftermiddagen den 4 juli är det så dags att 
belysa situationen för Östersjön. Då bjuder 
Östersjöcentrum tillsammans med Kommu-
nikationsavdelningen in till seminariet Hav 
tröst! Delad kunskap kan rädda Östersjön 
och diskuterar vad forskningskommunikation 
kan bidra med. I seminariet medverkar bland 
andra Östersjöcentrums föreståndare Tina 
Elfwing och vetenskapliga ledare Christoph 
Humborg samt ordförande Anders Lindberg. 
Äventyraren och vetenskapskommunikatören 
Oskar Kihlborg och Allan Larsson, före detta 
politiker och grundare av Östersjöinitiativet är 
andra paneldeltagare.
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 Mingel för alla universitetets medarbetare 
med gäster, medverkande i seminarier och 
övriga intresserade hålls efter seminariet. Uni-
versitetets alumnnätverk finns även på plats 
i anslutning till båda seminarierna för att 
berätta om sin verksamhet.
 Universitetet medverkar också i Almeda-
len på arenan ”Kunskapshuvudstaden”, där 
högskolor och universitet presenterar semi-
narier under hela veckan. Tisdagen den 2 juli 
talar NOTIS-projektet (Naturvetenskap och 
teknik i samhället) om hur man kan förbättra 
matchningen av akademikers kompetens och 
arbetsmarknadens behov - ett samarbete mel-
lan Stockholms universitet, KTH och Stock-
holms Akademiska Forum.  På torsdagen hålls 
en workshop och ett mingel om Open Lab, ett 
samarbete mellan Stockholms universitet, KI, 
KTH, Södertörns högskola, Stockholms stad, 
landstinget och länsstyrelsen. EVa alBrEKtSOn

 www.su.se/almedalsveckan

almedalen är centrum för de 
tusentals arrangemang som är 
i visby första veckan i juli.

tarfalastationen ligger intill kebnekaise.
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Universitetet tar fram  
förslag på enhetshyra  

För att genomlysa frågorna om hur universite-
tets lokalkostnader bäst ska hanteras tillsatte 
förvaltningschefen 2011 en utredning som såg 
över dessa frågor. I utredningsuppdraget angavs 
särskilt att lyfta fram alternativa hyressätt-
ningsmodeller till det nu rådande systemet vid 
Stockholms universitet, kallat byggnadshyra.

I utredningen ställdes fem olika hyressystem 
mot varandra. Huvudalternativen var byggnads-
hyra, dagens system, och enhetshyra. Utredaren 
Lars Burstedt rekommenderade en övergång 
till den senare modellen. De skäl som anfördes 
var att enhetshyra är ett transparent och lätt-
överskådligt system som eliminerar återkom-
mande krav på kompensationer och därför står 
sig över tid. Enhetshyressystem kan på ett bättre 
sätt klara de framtida förändringarna med 
ny- och ombyggnationer, enligt Lars Burstedt. 
Enhetshyra innebär att omflyttningar kan ske 
utan att institutionen får andra förändringar av 
kostnaden än de som betingas av att lokalerna 
blir större eller mindre. Med ett byggnadshyres-
system uppstår krav på kompensation.

I områdesnämndernas remissvar anslöt de 
sig till att enhetshyra är ett mer transparent och 
förutsägbart hyressystem än det nuvarande. 
Men de hade även en del synpunkter som fick 
förvaltningschefen att ge Sektionen för bygg-
nadsplanering i uppdrag att utreda hur nuva-
rande system kan modifieras. Denna utredning 
kom fram till att byggnadshyra bör bibehål-
las. Huvudskälet är att systemet bättre överens-
stämmer med SUHF-modellen än vad enhets-
hyra gör. Här finns även en tydligare koppling 
mellan de lokaler man nyttjar och den hyra man 
betalar. Det finns också en farhåga att enhets-
hyressystemet är kostnadsdrivande. 

Underlätta samarbete
Utifrån de två utredningarna kom förvalt-
ningschef Ann-Caroline Nordström fram 
till att det är rimligt att universitetet samlat 
och solidariskt tar ansvar för de ökade kost-
nader som ny- och ombyggnationer för med 
sig. Enhetshyra framstår då som det system 
som bäst kan hantera stora förändringar. 
Vidare kan enhetshyra underlätta strategiska 
omflyttningar av institutioner.

Förvaltningschefen noterar även att majo-
riteten av landets universitet och större hög-
skolor tillämpar enhetshyra, och det med 
övervägande positiva erfarenheter. KTH och 
Karolinska institutet har båda enhetshyra. 
Inom ramen för Albano kommer samarbetena 
med främst KTH att öka. Ytterligare samar-
beten kan underlättas om de tre lärosätena 
har ett likartat hyressystem.

För att ett system med enhetshyra inte 
ska vara kostnadsdrivande är det, enligt för-
valtningschefen,  viktigt att behålla nuva-
rande modell där förbättringar och ombygg-
nationer som initieras av institutioner också 
bekostas av dessa. Hur enhetshyra bäst för-
enas med SUHF-modellen för fullkostnads-
täckning och om enhetshyra ska vara kost-
nadsneutralt är även frågor som bör stude-
ras vidare.

Rektor har givit förvaltningschefen i upp-
drag att tillsätta en arbetsgrupp som ska 
utarbeta förslag till att införa enhetshyra för 
Stockholms universitet senast från 1 janu-
ari 2015. Gruppen, som har två företrädare 
vardera för områdena och förvaltningen, är 
nu tillsatt och ska lämna sitt förslag innan 
utgången av 2013.  

Universitetsledningen har ställt sig bakom tankarna om 
enhetshyra. Nu ska en arbetsgrupp ta framförslag på hur 
det kan genomföras.

text PER LARSSON

nyheter

i maJ prESEntEradE universitetet en mil-
jöwebb som ska lära ut och informera med-
arbetarna om miljöarbetet. Medarbetare ska 
där kunna hitta svar på alla sina miljöfrågor.
 På miljöwebben kommer det att finnas fil-
mer exempelvis om universitetets avfallshan-
tering, hur anställda kan spara energi och 
om anställdas ansvar. Det kommer att finnas 
information om miljöledningssystemet, dess 
miljörutiner och anvisningar samt de senaste 
nyheterna om miljöarbetet. Medarbetare kan 
där även göra ett miljöquiz för att testa sina 
kunskaper.
 Efter att ha klickat runt på miljöwebben 
ska medarbetaren ha fått koll på vad man 
behöver veta om miljöarbetet i sitt dagliga 

ny miljöwebb för medarbetare vid universitetet
arbete. Exempelvis vad universitetet har för 
avfallsrutiner eller vilka miljömål som ska 
uppnås.  
 Anledningen till att webben har tagits fram 
är krav på medarbetarnas kunskap om miljö-
arbetet inför miljöcertifieringen. 
 Kreatörerna bakom webben är Jenny Lil-
liehöök, universitetets miljökoordinator, och 
Jonas Collin, mediepedagog vid Institutionen 
på data- och systemvetenskap. Arbetet med 
miljöwebben började med en förstudie som 
utfördes av Jonas Collin. Detta för att ta reda 
på upplägg och relevant innehåll för miljöweb-
ben.  Jonas Collin har också skrivit manus och 
producerat filmerna för webben. Miljökoordi-
nator har varit delaktig i manusskrivandet. 

 Miljöwebben kommer att vidareutveck-
las i höst och fler filmer kommer att produce-
ras. Nästa film ska handla om miljöanpassat 
resande.
JEnnY lilliEHööK

 www.su.se/miljo

stort intresse för  
att starta eget
Liksom förra året arrangerar SU innova-
tion en kurs i eget företagande för blivande 
och nyblivna entreprenörer. Kursen, som 
behandlar bland annat marknadsföring, 
säljteknik och juridik är främst till för stu-
denter, alumner, doktorander, forskare 
och anställda. Intresset för kursen över-
steg förväntningarna. 800 anmälningar 
kom in men det fanns bara plats för 300 av 
dem på kursen.
 – Ambitionen är att skala upp detta till 
större klasser då det är cirka 800 som sökt 
vid senaste två tillfällena och även kunna 
ha detta under sommaren för de studenter 
som inte har tid att kombinera sina studier 
under terminen, säger arrangören Ishtar 
Touailat.
 För mer information, kontakta Ishtar 
Touailat på event@innovation.su.se.
pEtEr tHElandEr
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david Lundborg från su innovation 
vid ett av kurstillfällena.
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som ordförande i nobelkommittén i kemi tillkännagav 
Gunnar von heijne nobelpristagarna i kemi från kva:s 
anrika lokaler. när det var dags att fotografera i lokalerna 
frågade han fotografen om det var ok att han ställde sig 
på stolarna för en bild till familjealbumet…
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Det bästa vi kan 
hoppas på är att någon 
begåvad person plockar 
upp några skärvor av 
kunskap som vi tagit 
fram och bygger in dem 
i ett sammanhang där 
de gör praktisk nytta.

Profilen

” Det kunde inte 
ha blivit bättre”
Han har varit pionjär inom flera forskningsområden, suttit i Nobelkommitté och är en av 
Sveriges mest citerade forskare. Gunnar von Heijne har aldrig ångrat att han började vid 
Stockholms universitet – här är det bra stämning och en riktig grundforskningsmiljö.

text PER LARSSON     foto BJöRN DALIN    

ymdfärder, tekniktidningar och fors-
kare som framställdes som hjäl-
tar. Intresset för naturvetenskap och 
teknik var på topp när Gunnar von 
Heijne växte upp i Göteborg under 
1950-talet. Med en bra kemilärare på 
gymnasiet och ett Berzeliestipendium 

för kemiintresserad ungdom var det inte så konstigt att 
han senare utbildade sig till kemingenjör vid KTH. När 
det var dags att doktorera bytte han spår och det blev 
teoretisk fysik vid samma lärosäte. Dessutom passade 
han på att ge sig in på ett nytt forskningsområde som 
just då började byggas upp, teoretisk biologi. 

Karriären gick vidare över en post doc i USA och 
sedan tillbaka till KTH. Nu väcktes intresset hos teo-
retikern Gunnar för att arbeta med praktisk forskning. 
Efter att ha arbetat teoretiskt med ett protein ville han 
testa att forska på det i labbet och lärde sig då grund-
läggande mikrobiologisk teknik under en sabbatster-
min i Los Angeles. Han fick blodad tand och ville göra 
fler experiment.

Nästa anhalt blev Karolinska institutet i Huddinge 
där han var med om att bygga upp en ny institution 
för molekylärbiologi. 1994 valde Gunnar att börja vid 
Stockholms universitet efter att ha haft ytterligare två 
professurer att välja mellan. De främsta orsakerna till 
att han valde Stockholms universitet var professor Ber-
til Andersson och den forskningsmiljö han skapat vid 
Institutionen för biokemi och biofysik. 

Flitigt citerad 
Nyfikenhet på nya forskningsområden och pionjär-
insatser inom nya områden har präglat Gunnars yrkes-
bana. Genom åren har han varit, och är, ledamot av 
otaliga vetenskapliga kommittéer, mottagare av många 
prestigefyllda forskningsanslag och utmärkelser och, 
inte minst, ett tungt namn inom Nobelkretsar (mer om 
det senare).  Gunnar ångrar inte yrkesvalet. Han trivs 
vid institutionen och universitetet.

– Det kunde inte ha blivit bättre. Måndagar är fort-
farande de bästa dagarna!

Hittills har Gunnar drygt 320 vetenskapliga publi-
ceringar. Enligt Web of Science har han citerats drygt 
48 000 gånger och är därmed en av Sveriges mest cite-
rade forskare. 

Hur förklarar du de många citeringarna?
– Framförallt för att flera av de bioinformatiska pre-

diktionsmetoder vi har varit med och utvecklat fått en 
mycket bred användning. Enklaste sättet att få många 

citeringar är att utveckla någon sorts allmänt använd-
bar teknik – den behöver inte vara särskilt sofistikerad, 
bara användbar… Och det är förstås bra om man är 
först med den, säger Gunnar.

Sedan början av 2000-talet har Gunnar varit före-
ståndare för först Stockholm Bioinformatics Center 
och nu för Center for Biomembrane Research (CBR).  
Membranproteiner är specialområdet sedan många år. 
Den som sett Gunnar förklara sin forskning med tänd-
stickor instuckna i apelsiner eller med buntar av bly-
ertspennor han försöker vrida minns förhoppningsvis 
vad forskningen handlar om.

Intresse från läkemedelsindustrin
Alla celler omges av ett tunt fettrikt membran som 
skyddar cellens inre från aggressiva ämnen i omgiv-
ningen. Men samtidigt måste cellen kunna utbyta 
kemiska ämnen och information med sin omgiv-
ning. Dessa utbytesprocesser sköts av proteiner som är 
insatts i cellmembranen.

Gunnars kanske viktigast vetenskapliga upptäckt 
är den så kallade ”positive-inside rule”. Den säger att 
positivt laddade aminosyror är mer frekventa i delar 
av membranproteiner som vetter in mot cellen jäm-
fört med delar som vetter mot cellens utsida. En väldigt 
enkel observation som har visat sig stämma för mem-
branproteiner från bakterier till människa, som förkla-
rar hur ett membranprotein ”vet” hur det ska orientera 
sig i ett membran och som har legat till grund för en rad 
bioinformatiska prediktionsmetoder. 

Även om det är ren grundforskning så finns stort 
intresse från läkemedelsindustrin. Drygt hälften av alla 
läkemedel är riktade mot membranproteiner.

Gunnar 
von Heijne

Fritidsintresse: 
Fritidsintressen?
Smultronställe 
på campus: Det 
svettiga gänget i 
personalgymmet vid 
lunchtid.
Favoritlag: Örgryte 
(sedan barndomen) 
och Brommapojkarna 
(där han tränat 
sonens lag)
Om jag är rektor 
för en dag: Jag gör 
vad jag kan för att 
undvika att hamna i 
den situationen.
Planer för 
sommaren: Några 
dagar i Vetenskaps-
akademiens 
”Röda Stuga” vid 
Fiskebäckskil, 
ett par veckor på 
Ljugarn, en vecka på 
Padjelantaleden (utan 
mobiltäckning).
Bordsgranne jag 
minns bäst från 
en Nobelfest: Den 
japanska kvinnan 
som sov sig igenom 
hela middagen. 
Förstod aldrig om det 
handlade om extrem 
jetlag eller en extremt 
tråkig bordsgranne…
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– Det bästa vi kan hoppas på är att någon 
begåvad person plockar upp några skärvor 
av kunskap som vi tagit fram och bygger in 
dem i ett sammanhang där de gör praktisk 
nytta. Några av våra bioinformatiska meto-
der används till exempel av alla större läke-
medelsföretag.

Pionjäranda vid SciLifeLab
Kopplingen till läkemedelsindustrin finns 
även vid SciLifeLab där Gunnar är en av 
fyra scientific directors. SciLifeLab är den 
stora satsning på bioteknik som KTH, Karo-
linska institutet och Stockholms universitet 
initierade och där nu även Uppsala universi-
tet ingår. Regeringen och Wallenbergstiftel-
serna har satsat hundratals miljoner på att 
bygga upp det som nu klassats som en natio-
nell plattform i världsklass för livsveten-
skaplig forskning. 

SciLifeLab kunde förra året visa upp ett 
stort antal vetenskapliga publiceringar och 
vid slutet av 2013 kommer det att vara runt 
600 personer som arbetar vid SciLifeLab i 
Stockholm.

De tekniska plattformar som byggs upp 
innebär att det finns ”mycket forskning i 
samma kåk”, de så kallade hattaskarna vid 
Karolinska institutet där huvudparten av 
verksamheten finns. Det blir en helt ny miljö 
för forskningen med folk från tre lärosä-
ten. Det känns kul och det skapas förutsätt-
ningar som andra forskare inte har, säger 
Gunnar.

– När jag jobbade på KI i Huddinge var 
vi något av pionjärer på vårt område. Sci-
LifeLab känns som något liknande. Det är 
roligt att vara med i ett sådant skede.

Gunnar konstaterar att Stockholms uni-
versitet har större fokus på ren grundforsk-
ning än KTH och Karolinska institutet. Och 
det gillar han.

Så till Nobelpriset. Gunnars avslappnade stil 
med jeans, t-shirt från någon jazzfestival och de 
nyfiket plirande ögonen kan göra det svårt att 
tro att det är samma person som i mörk kostym 
med stort allvar under flera år presenterat årets 
kemipristagare vid den välbevakade presskon-
ferensen på KVA. I tolv år var han ledamot i 
kemikommittén varav tre år som ordförande. 
Den främsta erfarenheten var, enligt Gunnar, 
insikten hur noga man måste vara i detta jobb.  
Det är också imponerande hur mycket engage-
mang de som arbetar i Nobelkommittéerna läg-
ger ner, fortsätter han.

– Att ha jobbat med kemipriset har varit 
enormt kul och jag har fått träffa många spän-
nande människor. Nobelpriset hjälper också 
till att sätta Stockholm på den vetenskapliga 
kartan. Det är lätt att få hit forskare på semi-

narier och det öppnar dörrar för nätverkande 
på olika sätt.

Forskare måste våga förenkla
Under några år på 80-talet arbetade Gunnar 
 deltid på Sveriges Radion som vetenskaps- 
reporter.

– Det var ett annat hantverk där det hand-
lade om att göra forskning relevant. Det gav 
mig kontakt med andra forskningsområden. 
Och att sitta i studion är kul!

Gunnar betonar att om man vill populari-
sera forskningen går det inte att vara 100 pro-
cent korrekt. 

– Man måste kunna förenkla sitt budskap. 
Svårast är att förklara varför något är relevant. 
Vissa saker kan vara nästan omöjliga att för-
klara då det krävs så mycket för att göra det.  

Här behöver man 
inte fajtas för att 
få göra egna grejer, 
det finns liten 
intern konkurrens.

– Jag har aldrig ångrat att jag började vid 
Stockholms universitet. Det är bra stämning 
och kollegialt. Det är verkligen en grundforsk-
ningsmiljö.
Hur står sig Stockholm internationellt inom 
biovetenskap?
– Stockholm är känt för bra forskningsmiljöer 
och Nobelpriset. Karolinska institutet kän-
ner alla till. Universitetet är inte lika känt men 
verksamheten inom bland annat membranom-
rådet är välkänd.

CBR har lyckats dra till sig duktiga unga 
forskare, inte minst från andra länder. Dess-
utom kommer de ofta med egen finansiering. 
Att de söker sig hit tror Gunnar beror på de 
forskare som redan finns här och miljön. 

– Här behöver man inte fajtas för att få göra 
egna grejer, det finns liten intern konkurrens.

i tolv år var Gunnar von heijne 
ledamot i nobelkommittén för 
kemi, varav tre år som ordförande.
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nio år som prorektor till ända

Den 31 januari slutade Kåre Bremer som 
rektor efter att nio år på posten. Lena Ger-
holm tillträdde som prorektor några månader 
senare 2004 och vid halvårskiftet är dags att 
lämna över till efterträdaren Hans Adolfsson. 
 – För att vara ärlig så var jag lite motsträ-
vig. Jag minns att jag mötte tidigare pro-
rektor Gunnel Engwall i en gatukorsning 
och uttryckte min tveksamhet. Gunnel sade 
– Men det är klart att du ska. Det är ju så 
roligt! Och jag frågade – Vad är det som är så 
roligt? – Alla människor man träffar förstås!
 Att det verkligen blev så kan Lena Gerholm 
vittna om idag:
 – Det har varit ett privilegium att få arbeta 
i universitetsledningen.   Det har varit roligt 
med tempot, med den ständiga strömmen av 
händelser och samtidigt tryggt att ingå i ett 
lag och ha stöd hos kreativa tjänstemän i en 
professionell förvaltningsorganisation. 
 Som prorektor har Lena Gerholm främst 
arbetat med de frågor som legat under Gemen-
samma nämnden, som pedagogiskt utveck-
lingsarbete, biblioteksverksamheten och forsk-
ningsfinansiering. Internationalisering är en 
annan fråga hon ägnat mycket kraft och tid 
åt, bland annat genom resor till olika delar 
av världen. Som prorektor har det även varit 
många representationsuppdrag, som att ta 
emot delegationer och inviga konferenser.
Vad har du blivit mest förvånad av? 
– Att det kan finnas så många och så komplexa 
frågor att hantera inom ett universitet, utöver 
forskning och undervisning. Ingen ska tro att 
administrativa göromål inte är intellektuella 
utmaningar. 
Vad har varit jobbigast?
– Jag har inte älskat Disciplinnämnden. Jag 
hoppas att lärarna i än högre utsträckning 
lyckas förmedla att universitetsstudier handlar 

I början var Lena Gerholm motsträvig men nu säger hon det är ett privilegium 
att arbeta i universitetsledningen. Nästa uppgift blir universitetets historia.

text PER LARSSON     foto PRIVAT OCH EVA DALIN

om självständigt och kritiskt tänkande och att 
det är studenten själv som har ansvaret för sina 
studier. 

Nyfiken på historien
Efter sommaren ska Lena Gerholm fördela sin 
tid över tre uppdrag. Ett är att återgå till att 
vara professor i etnologi och där börjar hon 
med att vara sakkunnig på en professur.
 – Sedan har jag under de här åren blivit allt 
mer nyfiken på högskolans historia och grun-
dande. Man tror kanske att ett stort universi-
tet som vårt har en grundare. Men i själva ver-
ket är det byggt på en mängd donatorers enga-
gemang och jag har blivit nyfiken på dessas lev-
nadsöden och bevekelsegrunder. 

 Som etnolog tycker hon också att det är dags 
att någon skriver om spökerierna på Spök-
slottet. Hennes andra huvudsyssla blir just på 
Spökslottet, där hon blir intendent och får ett 
arbetsrum. 
 – Den tredje delen av tiden ska jag ägna åt 
mina uppdrag i styrelser och stiftelser, ett nytt 
och utmanande uppdrag, som jag ser fram 
emot, är styrelsen för Försvarshögskolan.
 Engagemanget för Stockholms universitet 
kommer även att fortsätta inom de föreningar 
Lena Gerholm valt att engagera sig i. Hon är 
ordförande i både Högskoleföreningen och 
Fakultetsklubben, dessutom hedersledamot i 
universitetets släktforskarförening.
 En som arbetat nära Lena Gerholm är Eli-
sabet Idermark som är internationell handläg-
gare vid Sektionen för internationell mobilitet.
 – Det har varit mycket inspirerande att 
arbeta med Lena i kontakter med de internatio-
nella partneruniversiteten. Hon är lyhörd, all-
tid nåbar och ger snabba besked. Hon har gett 
de strategiska frågorna stort engagemang!  

i samband med firandet av att tamkang university i taiwan fyllde 60 år besökte Lena Gerholm 
Longshantemplet. det var en oförglömlig varm och rofylld plats, enligt henne. en annan resa gick 
till fudan university i kina, på bilden längst ned tillsammans med ann-caroline nordström.

Lena Gerholm har tagit rollen som ordförande 
i fakultetsklubben på allvar, här vid en träd-
gårdsdag, och även haft ett finger med i  
placeringen av gäster till promotionshögtiden.
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Universitetsbiblioteket 
moderniseras

Nästan på dagen 30 år efter invigningen, 
ska en omfattande renovering av universi-
tetsbibliotekets lokaler påbörjas. Den vackra 
byggnaden signerad Ralph Erskine behöver 
moderniseras och anpassas till bibliotekets 
nya funktioner. Fler studieplatser, mera plats 
för grupparbete och en modern infrastruktur 
som möter dagens behov har varit några av 
målen för ombyggnationen.
 Att biblioteket renoveras beror på att loka-
lerna har blivit slitna och inte längre uppfyl-
ler kraven på en välfungerande arbetsmiljö. 
Ytskikten på golv och i tak behöver bytas, tek-
niska system förnyas och akustiken förbättras. 
Men även verksamhetens förändrade behov 
ställer krav på annorlunda användning av 
lokalerna. Från att ha varit en bibliotekslokal 
 som inhyser fysiska samlingar förvandlas nu 
biblioteket till ett informationscentrum där 
service och kunskapsinhämtande sker både 
i möten med coachande personal och genom 
användande av nya informationskällor.

Flexibla kontor
Personalens arbetsplats kommer också att för-
ändras: från cellkontor för enskilt arbete till 
flexibla kontor för flera personer, där samar-
bete och dialog kring olika projekt kommer att 
underlättas. Mobilitet, med bärbara datorer 
och tekniska möjligheter att även mötas och 
samverka digitalt, kommer att känneteckna 
det nya sättet att arbeta. När korridorerna 

försvinner och personalens arbetsutrymmen 
utnyttjas mer effektivt, frigörs många kva-
dratmeter för besökarna. Fler studieplatser 
och fria ytor för möten skapas och ljusflödet 
ökar genom att nya fönster kommer till. 

Färre studieplatser
Ombyggnationen påbörjas till sommaren 
 och beräknas vara klar vid årsskiftet 
2014-2015. Arbetet struktureras i tre etap-
per på cirka sex månader var. Första etap-
pen berör den publika delen av biblioteket 
på plan 4 (entréplan) och plan 5 och inne-
bär kraftigt begränsat antal studieplat-
ser. Utrymmet måste användas för samling-
arna, som flyttas under tiden ombyggna-
tionen pågår. Det kommer att finnas färre 
sökdatorer och möjligheten att kopiera och 
skriva ut begränsas något. Ljudstörningar 
och stök kan också förekomma. Alternativa 
studieplatser förbereds i Rotundan i 
Allhuset, Arrheniuslaboratorierna och det 
nya Studenthuset. Tillgång till kurslitteratur 
och nyutgiven litteratur i de så kallade års-
sviterna säkras genom att placera dem utan-
för byggområdena. Öppettiderna kommer 
troligen inte att påverkas, åtminstone inte 
under den första etappen.
 Stockholms universitetsbibliotek besöks 
varje år av cirka 1,8 miljoner studenter och 
forskare från Sverige och hela världen och är 
en av landets största forskningsbibliotek.  

riktlinjer för att förhindra 
ekonomiska oegentligheter 
Rektor beslutade den 25 april om riktlinjer 
för att förhindra ekonomiska oegentlighe-
ter vid Stockholms universitet. Syftet med 
riktlinjerna är att ge medarbetare och stu-
denter stöd när man upptäcker eller miss-
tänker ekonomiska oegentligheter så att de 
krav som finns på handläggning uppfylls.
 Som ekonomiska oegentligheter menas 
en handling eller annat beteende av en 
medarbetare eller student i strid med lag-
stiftning eller avtal. Handlingen eller 
beteendet kan ha skett uppsåtligen eller 
av ouppmärksamhet. Som exempel på 
vad det kan röra sig om nämns olagliga 
eller otillbörliga betalningar eller förmå-
ner, missbruk eller förskingring av uni-
versitetets resurser eller information samt 
bedräglig bokföring.
 En upptäckt eller misstänkt händelse 
ska omedelbart anmälas till Sektionen för 
säkerhet eller till närmaste chef. Anmälan 
kan även ske anonymt till universitetets 
tipstelefon 08-16 1155 eller via universite-
tets anmälningsrutin SAMIR.

Lagom till 30-årsjubiléet påbörjas ombyggnaden av universitets-
biblioteket.  Här skapas ett modernt informationscentrum och en 
mer flexibel arbetsplats för medarbetarna.

text LILIAN FERNáNDEz HALL     iLLustration SCHEIwILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

samlad bygginformation
Det är inte bara Universitetsbiblioteket 
som byggs om. I Frescati pågår flera 
om- och nybyggnationer, till exem-
pel Studenthuset, tillbyggnaden av 
Arrheniuslaboratoriet och utanför Södra 
huset. Information om pågående bygg-
projekt finns samlad på www.su.se/ 
byggprojekt

fler studieplatser och mer plats för grupparbete är ledord för ombyggnationen.

start för markarbeten  
vid södra huset 
Första veckan i juni påbörjades mark-
arbeten norr om Studenthuset och på 
västra och norra sidan av Södra huset. 
Utanför Studenthuset ska ett mindre torg 
i ljus och mörk betong med inslag av gra-
nit anläggas.  Studenthuset och torget 
ska skapa en ny välkomnande entré till 
Frescati. Torget byggs i två plan och får 
en trappa som binder samman dem. Vid 
Södra huset skapas en ny mötesplats i 
trädgården vid pergolan som byggs intill 
Bloms hus. Här kommer det att anläg-
gas murar som både ramar in miljön och 
fungerar som sittplatser.
 I samband med markarbetena får både 
Studenthuset och området intill Södra 
Huset en ny energieffektiv belysning. Vid 
trädgården intill Studenthuset och vid 
mötesplatsen kring pergolan intill Bloms 
hus ska låga belysningspållare installeras.
Arbetet med området norr om Student-
huset beräknas pågå till och med juli. En 
provisorisk gångväg ska byggas som för-
binder gångvägen med trappan vid vänd-
plan. Cykelställ kommer även att flyttas. 
Norr om Södra huset kommer instängs-
lingen att vara under större delen av 
byggtiden, det vill säga fram till och med 
oktober. 
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dEn 19 april 
var det sista 
gången den gamla 
universitets-
styrelsen sam-
manträdde. Det 
var också sista 
mötet med Sten 
Heckscher som 
styrelseordfö-
rande, en post han 
haft sedan 2004.

Vad är det viktigaset som skett  
under dessa år?
Två viktiga händelser är att vi tagit över 
och med framgång integrerat lärarut-
bildningen i Stockholms universitet och 
att vi lyckosamt rekryterat en ny rektor.
Vilket är ditt främsta minne från tiden 
som ordförande?
Tja, svårt att säga. Duktiga, pålästa och 
trevliga styrelseledamöter, inklusive stu-
denter och många institutionsbesök, 
också ett på Askölaboratoriet.
Vad ägnar du dig åt nu?
Jag latar mig och är mycket i skärgår-
den, men har också bland annat utred-
ningar, rådgivning och undervisnings-
uppdrag hos myndigheter.

sten heckscher  
träder tillbaka

30-årsfirande för  
Universitetsbiblioteket
dagEn är dEn 3 juni 1983 och en ung Carl 
XVI Gustav står på podiet vid ingången till 
det nybyggda universitetsbiblioteket och hål-
ler invigningstal. Efter många års väntan var 
det äntligen dags att flytta in i det nya biblio-
teket. Lokalerna hade börjat projekteras 1977 
och färdigställdes i januari 1983, när inflytt-
ningen skedde. Men det var först i början av 
juni som den högtidliga invigningsceremonin 
ägde rum. Öppningstalet hölls av universitetets 
dåvarande rektor Staffan Helmfrid och följdes 
av sång av Akademiska kören plus en ensem-
ble från universitetsbiblioteket. Därefter var 
det överbibliotekarien Wilhelm Odelbergs tur 
att inta podiet och välkomna kungen. Ceremo-
nin avslutades med att generaldirektören Hans 
Löwbeer från Byggnadsstyrelsen symboliskt 
överlämnade bibliotekets nyckel. Efter invig-
ningen fick kungen och några inbjuda gäster en 
guidad tur.
 Den nya byggnaden var efterlängtad och 
innebar ett stort lyft för biblioteksverksamhe-
ten, som tidigare hade varit splittrad på olika 
platser och under olika huvudmannaskap. 
När Stockholms högskola bildades 1878 ska-
pades ett antal specialbibliotek knutna till 
fakulteterna eller institutionerna. Fakulte-
terna flyttade till Frescati 1971 och då låg 
anskaffningen av boksamlingar på de olika 
institutionsbiblioteken. När de nya loka-
lerna invigdes skulle både böcker och perso-
nal samlas under ett och samma tak och för 
första gången fick universitetet tillgång till en 
samlad biblioteksenhet. Tillgången till egna 
lokaler stärkte bibliotekets identitet och ska-
pade en egen profil.

Ljus och rymd
Universitetsbiblioteket – i likhet med Allhuset 
och Aula Magna – är ritat av arkitekten Ralph 
Erskine, känd för sitt originella och egensin-
niga formspråk. Ljus och rymd karakteriserar 
den väldiga byggnaden, som genom stora föns-

ter och utskjutna partier släpper in grönskan 
från omgivningen. De tre fina ljusgårdarna ger 
sol och dagsljus i byggnadens inre delar. Erski-
nes idé att bygga ihop Södra huset med bib-
lioteket skapade den stora luftiga foajén som 
pryds av Torsten Renqvists skulpturer. Foajén 
fungerade från början som ett centralt inom-
husforum skapat för möten och med en ständig 
genomströmning av studenter och besökare. 
 I samband med 30-årsjubileum byggs univer-
sitetsbiblioteket om. Arkitekterna Inger Lind-
berg Bruce och Pyret Paulander, som har fått 
uppdraget, försäkrar att Ralph Erskines anda 
kommer att leva vidare. Erskine var en stor 
beundrare av den svenska funktionalismen, 
och att biblioteket nu förnyas och anpassas till 
förändrade behov passar väl in i den inrikt-
ningen. lilian fErnándEz Hall

Ralph Erskine 
Ralph Erskine föddes 1924 i Mill Hill, 
London. Han utbildade sig till arkitekt vid 
Regent Street Polytechnic i London och 
1939 flyttade han till Sverige, attraherad 
av den svenska funktionalismen i 
arkitektur och formgivning. Efter krigsåren 
började Erskine att etablera sig på allvar 
och inledde en produktiv karriär som 
innefattade både stora och små projekt i 
Sverige och i Storbritannien. Bland hans 
verk finns Turisthotellet på Borgafjäll, 
Myrstuguberget i Huddinge, Kontorshuset 
The London Ark och Greenwich Millenium 
Village i London. I Frescati har Erskine 
utöver biblioteket, bidragit med Aula 
Magna, Allhuset, Frescatihallen och 

Juristernas hus. Ralph Erskine avled 2005.
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ny styrelse för  
universitetet 
Regeringen har utsett nya styrelser för lan-
dets lärosäten för perioden 1 maj 2013 till 
och med 30 april 2016. Kerstin Calissen-
dorff, justitieråd i Högsta domstolen, blir 
ordförande i styrelsen för Stockholms uni-
versitet.

Bland övriga ledamöter som företrä-
der allmänheten i styrelsen finns fyra nya 
namn. Dessa är Hans Börsvik, verkstäl-
lande direktör för PwC, Eva Swartz Gri-
maldi, verkställande direktör för Bianchi 
Café & Cycles och tidigare verkställande 
direktör för bokförlaget Natur & Kultur, 
Irene Svenonius, stadsdirektör i Stockholms 
stad och Thomas Wilhelmsson, rektor vid 
Helsingfors universitet.

Övriga ordinarie ledamöter som företrä-
der allmänheten och som sitter kvar i sty-
relsen är Ann-Marie Begler, generaldirek-
tör för Skolinspektionen, Eva Hellsten, råd-
givare och Patrik Tigerschiöld, verkstäl-
lande direktör för Bure Equity AB.

Ordinarie styrelseledamöter som före-
träder verksamheten i styrelsen är rektor 

Astrid Söderbergh 
Widding, dekanus 
Mats Danielson, 
professor Ylva Eng-
ström och deka-
nus Bengt Novén. 
Studentkåren har 
vidare tre ordina-
rie platser och de 
fackliga organisa-
tionerna har lika 
många platser.

kung carl xvi Gustaf bredvid rektor staffan 
helmfrid vid invigningen den 3 juni 1983.
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i år kan du lyssna till universitetsstyrelsens nya ordförande Kerstin Calissendorff i ett samtal 
kring ordförandeuppdraget och universitetsstyrelsens roll. Universitetsledningen talar om  
aktuella frågor för universitetet. Du får också veta mer om service och tjänster som underlättar 
ditt arbete. ta chansen att lyssna och mingla med kolleger från hela universitetet.

ProGram
13.30  utställningen öppnar 

14.00  kerstin calissendorff, justitieråd och ny ordförande för  
  universitetsstyrelsen, samtalar med moderator hanna Zetterberg  
  om stockholms universitet, uppdraget som styrelseordförande  
  och universitetsstyrelsens roll.

14.30  om effektiviteten  
  Skådespelare Andreas T. Olsson

14.40  rektor astrid söderbergh Widding, prorektor hans adolfsson och  
  förvaltningschef ann-caroline nordström talar om aktuella frågor  
  för universitetet.

15.30  samtal och frågestund med astrid söderbergh Widding, hans  
  adolfsson och ann-caroline nordström och publiken under  
  ledning av hanna Zetterberg.

16-17  mingel och möjlighet att ta del av utställningarna.  
  Bland annat presenteras olika byggutvecklingsprojekt, bibliotekets  
  stöd till forskare och undervisande personal samt Forskningsdatabasen.

moderator:  Hanna zetterberg 

Välkommen!
Programmet är preliminärt. Uppdaterat program och mer information hittar du på www.su.se/medarbetare/upptakt

upptakten 26 augusti  
– för dig som medarbetare  
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Världens olika träd  
finns i frescati
I norra delen av Nationalstadsparken finns tre arboreta knutna till Stockholms 
universitet. Dessa trädsamlingar är belägna i Bergianska trädgården, runt 
Arrheniuslaboratorierna, Geovetenskapens hus och Södra huset samt i Frescati 
Hage. Efter en nyinventering kommer nu över 100 träd att få nya namnskyltar.

De tre trädsamlingarna har funnits i Fres-
cati i över 100 år. I Bergianska trädgår-
den, som är en botanisk trädgård anlagd 
och skött enligt vetenskapliga principer, har 
man sedan 1885 planterat mer än 200 olika 
trädarter, för vilka det också finns en lång-
siktig vård- och utvecklingsplan. Kring det 
stora fältet mitt i Frescati finns flera träd 
kvar från den tid då Kungliga Lantbruksaka-
demien hade sitt experimentalfält här. I Fres-
cati Hage planterade gamla Skogshögskolan 
träd i studiesyfte.

Inventering av över 1 200 träd
På initiativ av Börje Drakenberg, botaniker, 
skogsbiolog och tidigare lärare vid Skogshög-
skolan, startades för snart 10 år sedan ett pro-
jekt med att inventera över 1 200 speciella träd.

– Det började med att jag tyckte det var synd 
att studenterna som passerade området inte 

fick veta något om träden och kopplingen till 
det gamla Experimentalfältet. Jag tog kontakt 
med förvaltningen på universitetet och lade 
fram en enkel inventeringsplan och förslag på 
namnskyltar. Dessa skulle ange vad det var för 
träd, dess latinska namn samt var de ursprung-
ligen fanns i världen. Med i projektet fanns 
också professorn i psykologi Lars Bergman, 
säger Börje Drakenberg.

Nya namnskyltar sätts upp
Efter en nyinventering gjord av Gunvor Lars-
son (botanist vid Bergianska trädgården) 
och Per-Ola Fritzon (före detta trädansvarig 
i Stockholms stad) kommer cirka 100 träd få 
nya namnskyltar under 2013. Dels byts gamla 
skyltar ut, dels har man klassificerat nya träd 
i framför allt Frescati Hage. Trädarterna finns 
ursprungligen i Europa, Nordamerika och 
Östra Asien.  

– När man besöker Frescati ska man titta 
på ornäsbjörkarna framför Gréens villa 
(Gröna villan). Bokskogen i Frescati Hage är 
också värd ett besök med sina typiska bok-
skogsväxter som ramslök, skogsbingel, tand-
rot, myskmadra och lundslok. Man kan 
också se det svarta valnötsträdet vid Små-
brukarhemmet (nedanför Lantis), lövträdet 
katsura (framför Juridicums bibliotek) samt 
robiniorna (kring Lantis), rekommenderar 
Börje Drakenberg.

I Bergianska trädgården kan man bland 
annat titta på kustgran, jättethuja, hemlock, 
ginkgo, turkisk purpurapel, ontariopoppel och 
nordamerikanska lönnar med många parasite-
rande mistlar, tulpanträd, kaukasisk vingnöt 
och duvträd.

– Nu väntar jag med spänning på att även 
orienteringstavlor sätts upp ute i naturen, säger 
Börje Drakenberg.  

text EVA LUNDIN     foto EVA DALIN

Gunvor Larsson, botanist vid bergianska trädgården, och Per-ola fritzon,  
före detta trädansvarig i stockholms stad, spikar upp nya namnskyltar.
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Sök utbyte du också!
Som lärare vid Stockholms universitet 
har du möjligheten att få finansiering för 
undervisning vid ett europeiskt universi-
tet genom Erasmusprogrammet. För att 
kunna söka måste det måste finnas ett 
giltigt Erasmusavtal mellan Stockholms 
universitet och det lärosäte som mobilite-
ten ska ske till. Det behövs klartecken från 
ansvarig person vid institutionen om del-
tagande. 
 Ett lärarutbyte ska innehålla minst 
fem undervisningstimmar och vara max 
sex veckor. Medel ges i form av bidrag till 
direkta kostnader för resa, samt ett scha-
blonbelopp för logi och traktamente.   
 Möjligheter finns även att söka inom 
ramen för Linneaus-Palmeprogrammet för 
utbyte med universitet i utvecklingsländer. 
Programmet omfattar ömsesidiga plane-
ringsresor (1-2 veckor), lärarutbyten (3-8 
veckor) och studentutbyten (1-2 terminer). 
 För TA-personal finns även möjlighet 
att ansöka om medel för utbyte med andra 
lärosäten.  
 Frågor besvaras av Sektionen för inter-
nationell mobilitet på telefon16 1413.

  www.su.se/medarbetare/personal/ 
internationellt-utbyte

”fler måste utnyttja chansen!”
En vecka som utbyteslärare i Milano gav Jeanna Wennerberg  
och Vendela Blomström inspiration och viktiga erfarenheter. 

text PER LARSSON     foto PRIVAT   

Idén föddes hos Jeanna Wennerberg och 
Vendela Blomström vid en konferens 2011 om 
svenska som redskap för akademiska studier. 
Några av de andra deltagarna var från univer-
sitetet i Milano. Hur skulle det vara att prova 
på att undervisa i Italien och lära sig av under-
visningsmetoderna där? Och borde det inte ge 
mer om vi åker dit tillsammans?

Jeanna och Vendela, som är studierektor 
respektive kursföreståndare för svenska som 
främmande språk vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet, gjorde slag i saken – och de 
har inte ångrat sig. När tidningen träffar dem 
i början på april har de nyss kommit hem efter 
en vecka i Milano. De bubblar av entusiasm 
över vad vistelsen gav dem och vill gärna se att 
fler lärare passar på att åka på utbyte till andra 
universitet.

– Fler måste utnyttja chansen och genom att 
göra utbyte gemensamt blir det än mer frukt-
bart, säger de båda.

Undervisade i par
Under den vecka de var vid Milano-
universitetets avdelning för germanistik under-
visade de i allt från nybörjare till masterstu-
denter. Totalt hade de cirka 15 undervisnings-
timmar, oftast i par, vilket gjorde att de bland 
annat kunde visa prov på hur ett samtal går till 
på svenska. De demonstrerade även hur for-
mella kontra informella samtal skiljer sig åt 
på svenska och hade uttalsövningar med stu-
denterna. Dessutom observerade de när andra 
lärare undervisade och lärde sig en hel del av 
att det. En fördel med att resa tillsammans var 
också att de varje dag kunde stämma av, reflek-
tera och ge varandra kritik.

– Vi fick väldigt mycket ut av tiden i Milano. 
Det uppstod nya idéer om hur vi kan undervisa 
här hemma, säger Vendela som även tror det 
innebar kompetensutveckling för de lektorer de 
träffade i Milano.

– Utbytet gav oss många nya idéer, inflikar 
Jeanna. Vi fick insikt om hur undervisning i 
svenska kan se ut och vad studenter från andra 
håll kan möta för undervisning.
 En avgörande faktor för att de kom i väg var 
att det fanns möjlighet till denna korta form av 
utbyte. Att vara borta en vecka är lättare att 
planera in för de ordinarie arbetsuppgifterna 
och för de kolleger som eventuellt måste ”täcka 
upp” hemma, understryker de.

Viktigt vara ute i god tid
Jeanna och Vendela tycker de fått bra stöd från 
centralt håll inom universitetet. Sektionen för 
internationell mobilitet vid Studentavdelningen 
hjälpte dem att söka ett Erasmusbidrag som 
bekostade resa och hotell. De fick även stöd 
av institutionsledningen och institutionens 
Erasmuskoordinator som sett till att avtalet var 
korrekt och att det kom tillbaka påskrivet från 
värdinstitutionen. 

Ha god framförhållning! Det är Jeannas 
och Vendelas främsta tips till andra som fun-
derar på att åka på utbyte. God framförhåll-
ning behövs inte minst med tanke på schema-

läggning för de kurser man undervisar på och 
för möjligheter att få kolleger att ta över olika 
moment eller för att anlita vikarier om det 
behövs. Det gäller även att tidigt få institutions-
ledningen med sig då den behöver teckna utby-
tesavtalet.

Flera vid deras institution har nu fått upp 
ögonen för möjligheterna att åka på utbyte. 
De hoppas även på att någon av de lärare de 
besökte i Milano kommer till Stockholm. 
Själva funderar de på att söka utbyte igen.  

vendela blomström (vänster) och jeanna Wennerberg med anna 
brännström, lektor i svenska vid milano universitet, i mitten.

klasserna de undervisade var både på grundnivå och avancerad nivå.

Lärarutbyte:
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Centrum med växtvärk

Centrumbildningen, som ligger under 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap, har i uppdrag att erbjuda 
undervisning och fortbildning i ämnesdidak-
tik och bedriva ämnesdidaktisk forskning. I 
fjol flyttade hälften av de cirka 50 medarbe-
tarna från Konradsberg till en paviljong intill 
Södra huset. Vid årsskiftet följde den andra 
halvan efter, till en paviljong i Frescati backe 
med undervisningslokaler i Stallet. Dessutom 
sker undervisning inom bildämnet i tillfälliga 
utrymmen vid Institutionen för ekologi, miljö 
och botanik. 
 De lokaler man har är redan för trånga. 
Verksamheten är även diversifierad. Till 90 pro-
cent rör det sig om lärarutbildning. CeHum har 
samordningsansvar för ämneslärarprogram-
met och för kompletterande pedagogisk utbild-
ning (KPU) och numera även för kombinations-
utbildningen för lärare.
 I fokus för verksamheten står ämnesdidaktik i 
de humanistiska ämnena historia, religionskun-
skap och filosofi, samt samhällsorienterande 

ämnen (SO) i utbildningen av grundlärare/
lärare mot yngre åldrar. Lärarna och forskarna 
med inriktning mot estetiska och praktiska lär-
processer (bild, musik, drama, slöjd) är även 
knutna till CeHum, som också ansvarar för 
estetiska lärprocesser i grundlärarutbildningen 
mot förskola, åk F-3 och 4-6 samt valbara kur-
ser i bild och musik för lärare med inriktning 
mot arbete i fritidshem. Museipedagogik och 
konstpedagogik finns också förlagd hit.

Satsning på fortbildning
Regeringens och kommunernas satsning på 
fortbildning av lärare inom Lärarlyftet har 
gjort att CeHum har ökat sina fortbildnings-
kurser inriktade på lärare. Intresset för dessa 
har även ökat efter att kravet på lärarlegitima-
tion införts. 
 – Vi växer så det knakar både vad gäller 
forskning och undervisning, säger förestånda-
ren Ylva Wibaeus.
 CeHum har bra kontaktytor med kommu-
ner och skolor. Det pilotprojekt som 2010 

Det är snart ett och ett halvt år sedan Centrum för de humanistiska ämnenas 
didaktik (CeHum) startade. Och verksamheten fortsätter att växa.

text PER LARSSON     foto EVA DALIN   

ulrika von schantz och Ylva Wibaeus, studierektor respektive föreståndare vid cehum, 
glädjs över de ljusa och fina lokalerna i stallet som bland annat används för bilddidaktik.

I januari flyttade undervisningen 
inom bild-, musik-, drama- och 
dansdidaktik till nyrenoverade 
lokaler i Frescati backe i det så 
kallade Stallet. När Statens vete-
rinärmedicinska anstalt huse-
rade i Frescati backe var här stall 
för hästar. Byggnaden var sedan 
bland annat förvaringsplats 
för Naturhistoriska riksmusé-
ets valskelett. Förra året genom-
gick byggnaden en rejäl renove-
ring. Fortfarande finns spåren av 
det forna stallet. I lunchrummet 
finns en spiltavägg kvar och nivå-
skillnaderna i rummen skvall-
rar om att här stått hästar. Men 
nu har ljuset släppts in i de tidi-
gare mörka lokalerna och väggar 
tagits bort för att ge utrymme åt 
undervisningssalar och studior. 
Totalt finns tio salar. På baksidan 
finns en nyanlagd trädgård intill 
den boulebana som redan fanns 
där. Och intill finns en äppel-
trädgård med underbar blom-
ning i maj.
 - Det här är en härlig del av 
campus som nu får ett nytt liv. Vi 
är väldigt nöjda med lokalerna 
men det är stort tryck på dem, 
säger Ylva Wibaeus.

från stall till studior

inleddes med fyra övningsskolor (då kall-
lat fältskolor) är ett exempel. I utvalda skolor 
genomförs den verksamhetsförlagda delen av 
lärarutbildningen (VFU). 2012 fick universi-
tetet i uppdrag av Utbildningsdepartementet 
att förstärka pilotprojektet för att under en 
femårsperiod samla erfarenheter av natio-
nellt intresse. Projektet omfattar nu 11 sko-
lor och ska följa cirka 250 lärarstudenter 
från de olika programmen.
 Förhoppningen är att även kunna knyta 
forsknings- och utvecklingsarbete till de sär-
skilt utvalda övningsskolorna. CeHum har 
flera forskarstuderande som är antagna till 
forskarskolor i ämnesdidaktik, finansierade 
av antingen kommuner i Stockholmsregionen 
eller av Vetenskapsrådet.  Det är verksamma 
lärare som genom forskarskolan kommer 
att ta en licentiatexamen. Sammanlagt har 
CeHum 15 doktorander. De flesta är SO- 
och historiedidaktiker men även lärare som 
undervisar i slöjd, bild och drama.  
  www.cehum.su.se 
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föreläsningar i  
city drar besökare

SEdan 30 år tillbaka ger Stockholms uni-
versitet öppna föreläsningar där universite-
tets forskning presenteras i populärvetenskap-
lig form. De senaste åren har universitetet valt 
att etablera samarbete med Kulturhuset och 
Stockholms stadsbibliotek för att ta en naturlig 
plats i staden. Det har lett till att fler stockhol-
mare besöker föreläsningarna.

Sedan år 2011 samarbetar universitetet 
med Bibliotek Plattan i Kulturhuset vid Sergels 
torg. Tre lördagar under våren har där varit 
föreläsningar och samtal med forskare inom 
humaniora under vinjetten Universitetet på 
Plattan. Föreläsningarna har handlat om kon-
sten, kyrkan och politiken i Ryssland, schwei-
zisk litteratur och monarkins betydelse idag. 
Besökarna hittar i allt högre grad hit, den 
sammanlagda publiken var 209 personer vid 
vårens tre tillfällen.

Forskare berättar om barn & unga är en 
annan inarbetad föreläsningsserie på Kultur-
huset i samarbete med deras verksamhet Rum 
för barn. Forskare vid universitetet presente-
rade vid tre onsdagskvällar aktuell forskning 
med fokus på barn och unga. Störst och mest 
blandad publik drog Rickard Jonsson som 
talade om Att skapa en invandrarkille.

Föreläsningar i Farsta
Den tredje av universitetets serier med öppna 
föreläsningar är ”Vetenskap för vetgiriga” 
som är ett samarbete med Stockholms stads-
bibliotek. De flesta föreläsningar har hållits på 
huvudbiblioteket på Sveavägen. Föreläsarna 
har med utgångspunkt i internationella vatten-
året talat om tång och sillgrisslor i Östersjön, 
om sekretess i statistiska undersökningar och 
om Sveriges förhållande till Nazityskland och 
Förintelsen. I serien ingick även tre föreläs-
ningar på Kulturhuset Fanfaren i Farsta – om 
språket och finnarnas förhistoria, om förorten 
och om stress i arbetslivet. Även dessa föreläs-
ningar har varit välbesökta. 

– Det är uppenbart att fler nås av våra pro-
gram sedan vi etablerade samarbetena, säger 
Eva Albrektson, projektledare på Kommu-
nikationsavdelningen. Vi gläds åt att många 
kommer och också åt att publiken är ålders-

mässigt spridd och reser över hela Storstock-
holm för att gå på universitetets föreläsningar, 
flera av dem webbsänds och att man kan titta 
på su/play

Planeringen inför höstens öppna föreläs-
ningar pågår för fullt och program presenteras 
efter sommaren.

Flera institutioner har under våren fort-
satt med sina öppna föresläsningsserier i Fres-
cati. Bland dessa finns Barn- och ungdoms-
vetenskapliga institutionen med serien Com-
parative Childhoods, söndagsföreläsningarna 
Tid för forntid vid Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur och AlbaNovas gymna-
sieföreläsningar. Även Statistiska institutionen 
arrangerar öppna föreläsningar med anledning 
av internationella statistikåret som pågår som 
bäst. pEr larSSOn

En av vårens öppna föreläsningar höll professor 
Inger Eriksson, Institutionen för pedagogik och 
didaktik. Hon talade under rubriken Med upp-
drag att utveckla undervisningen på Kulturhuset 
vid Sergels torg i serien Forskare berättar om 
barn och unga. Vi frågade några av besökarna 
varför de kommit.

mOna WängBOrg, grundskolelärare
– Det är en jätteresurs med dessa föreläsningar.

anna rOmanuS, jobbar med  
förändringsprocesser i grundskolor
– Föreläsningen berör det jag arbetar med och 
jag hade möjlighet att gå i kväll.

SiVErt KVarnEuS, rektor på Sfi Söderort  
(som även fått med flera kolleger)
–  Vi vill prata om skolutveckling och då är 
föreläsningen intressant.

belönade för ”nit  
och redlighet”
En gång pEr år uppmärksammar uni-
versitetet personer som arbetat trettio 
år i statlig tjänst med att dela ut utmär-
kelsen ”För nit och redlighet i rikets 
tjänst”. Tidigare år var det på Spökslottet 
men i år skedde det för första gången i 
Aula Magna. Rektor Astrid Söderbergh 
Widding och prorektor Lena Gerholm häl-
sade de 34 trotjänarna som närvarade väl-
komna med ett glas bubbel. Därefter höll 
rektor ett kortare tal där hon lyfte fram 
det djupa engagemang och den kompetens 
hon mött vid sina institutionsbesök och 
tackade för de insatser som gjorts genom 
åren av de som samlats i aulan.
 Sedan fick de gå fram till rektor där de 
fick en guldmedalj, armbandsur i guld eller 
en kristallskål. Efter en fotosession bjöds 
på buffé och prorektor utbringade ett leve 
för 30-åringarna. 
 En av dem som fick medalj var Lena 
Brandel, utbildningsadministratör vid 
Institutionen för språkdidaktik.
 – Det här är väl enda gången i mitt liv 
som jag får en medalj så denna möjlighet 
får jag inte missa. Samtidigt är det svårt att 
fatta att jag jobbat inom staten i 30 år nu.
 Tidigare har hon arbetat vid Polisen 
och Skolöverstyrelsen innan hon valde 
Lärarhögskolan och senare Stockholms 
universitet. pEr larSSOn

Utmärkelsen Nit  
och Redlighet
Den som har varit anställd i statens 
tjänst i 30 år får ta emot utmärkelsen
Den som tilldelas NOR får välja mellan: 
•	 Herrarmbandsur	av	guld
•	 Damarmbandsur	av	guld
•	 Graverat	konstglas	(Skål	från	Kosta)
•	 Slipat	konstglas	(Skål	från	Orrefors)
•	 Guldmedalj
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34 personer fick utmärkelsen i aula magna.

föreläsningen om östersjön drog fullt hus på stadsbiblioteket på sveavägen.
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Idén att starta ett förlag kom från anglosax-
iska länder, säger Marie-Anne Colliander 
som var med och startade förlaget vid 
Lärarhögskolan i Stockholm 1986 och blev 
förlagschef några år senare, en post som hon 
haft sedan dess.
 – I stort sett alla författare har varit fors-
kare och lärare vid högskolor och universitet 
i Sverige och utomlands, och kopplingen mel-
lan forskning och praktik har varit central i 
vår utgivning. Sedan Lärarhögskolan blev en 
del av Stockholms universitet 2008 har utgiv-
ningen breddats för att spegla hela universite-
tets verksamhet och stimulera till kunskaps-
uppbyggnad och diskussion.
 Förslaget kan stoltsera med att vara Sveriges 
största universitetsförlag, som sålt mest och 
haft flest titlar. I rapporten Ny strategi för 
vetenskaplig publicering från Lunds univer-
sitet 2011 beskrivs det som ”det enda profes-
sionellt skötta universitetsförlag i Sverige som 
dessutom får poäng i den norska modellen för 
analys av vetenskaplig publicering”.

Mer än 680 titlar, 800 författare, utgivning på sex språk och kurslitteratur för i stort sett 
alla svenska lärarutbildningar. Stockholms universitets förlag, tidigare HLS förlag, var 
produktivt under sina drygt 25 år.

förlag med 25  
produktiva år

text KARIN TJULIN     foto STOCKHOLMS UNIVERSITETS FöRLAG

 – Flera av våra titlar har sålt 20 000–
30 000 exemplar. Det anses vara mycket 
för fackböcker. Några av bästsäljarna, 
Pedagogisk bedömning, Didaktik för lärare 
och Varför pedagogisk dokumentation? har 
använts i nästan alla lärarutbildningar i 
Sverige, säger Marie-Anne Colliander.
 – Vi har haft hög kvalitet på våra böcker. 
Efter beslutet att bilda Stockholm University 
Press på universitetsbiblioteket och fokusera 
på open access och print-on-demand har fyra 
förlag hört av sig för att köpa hela vår tidigare 
utgivning, även de böcker som inte är bästsäl-
jare. Det visar på kvalitet.

Hög kvalitet
Astrid Petterson, professor vid Institutionen 
för matematikämnets och naturveten-
skapsämnenas didaktik, har ingått i förla-
gets redaktionella råd som kvalitetsbedömt 
inkomna manus:
 – Det som imponerat mest på mig är att 
ett personalmässigt så litet förlag kan göra 

I december 2012 beslutade rektor 
att Stockholms universitet ska ta ett 
samlat grepp om sin förlagsutgivning. 
Förlagsverksamheten samlas vid Stockholms 
universitetsbibliotek och formar Stockholm 
University Press. Förlaget ska fokusera på 
främjande av utgivning av elektroniska och 
fritt tillgängliga titlar (Open access).

Samordnad 
förlagsverksamhet

sådana stordåd. Utgivningen har utmärkts av 
hög kvalitet och många böcker har blivit stor-
säljare för den akademiska världen och då 
framförallt inom utbildningsvetenskap.
 Astrid Söderbergh Widding, universitetets 
rektor, har också varit med förlagets redak-
tionella råd:
 – När det mycket framgångsrika men 
ämnesmässigt begränsade HLS förlag blev 
Stockholms universitets förlag gjordes en 
ambitiös satsning i syfte att bredda verksam-
heten. Den har resulterat i en rad titlar utan-
för den ursprungliga utbildningsvetenskap-
liga ramen, som har bidragit till att sprida 
forskning från universitetet. Stockholms 
universitets förlag och dess betydelse för att 
befästa varumärket får inte underskattas, 
när nu verksamheten tagit en annan form 
för framtiden.  

Akademiska Hus har tecknat avtal med 
Stockholms stad om uthyrning av 27 000 
kvadratmeter lokaler för skolverksam-
het i Konradsberg.  Avtalet innebär att 
Stockholms stad hyr de utbildningslokaler i 
Konradsberg som tidigare Stockholms uni-
versitet hyrt, och som inte fått andra hyres-
gäster. Området får förskolor, grundskola 
och eventuellt gymnasieskola. Staden kom-
mer i sin tur att hyra ut till Engelska sko-
lan på Kungsholmen. Utöver stadens förhyr-
ning tillkommer andra skolverksamheter. 
Stockholms stads skolverksamhet tar över 
lokalerna i Konradsberg i juli.

skolor flyttar in  
på konradsberg
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snart plats för skolor.
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Gunnar Wettergren är lärare vid Institutio-
nen för data- och systemvetenskap (DSV) i 
Kista och leder en forskargrupp som fors-
kar kring online-undervisning. Han berät-
tar om hur de presenterar en bok i kursen 
Praktisk projektledning. I anslutning till 
varje nytt bokkapitel har man spelat in en 
intervju där Gunnar Wettergren får berätta 
varför just detta kapitel är relevant. Inter-
vjusituationen påminner om teves bokma-
gasin Babel, fast på engelska.
 – Intervjun handlarinte så mycket om 
själva innehållet utan mer om vad jag 
tycker är intressant och spännande i just 
det kapitlet.
 Distansundervisning kan utveckla pedago-
giken. Bland annat genom att skapa förför-
ståelse inför svårläst litteratur. Men också 
genom att föra in en dramaturgi i kursen 
som påminner om den som finns i nyhetsme-
dia, menar Gunnar Wettergren.  Idag lägger 
DSV ut flera kurser på nätet. Förutom 7,5 
poängaren i praktisk projektledning också 
ett masterprogram. Man utarbetar nu en ny 
masterutbildning, ICT 4D, som handlar om 
att utveckla IT i tredje världen. Sida är med 
och finansierar masterprogrammet.  

Utbildning online – mer  
än bara nödlösning 

Nyhetsdramaturgi i utbildningen
All kurslitteratur finns som talböcker på 
engelska och svenska. Kursen innehåller 
intervjuer, debatter, talkshows – allt för att 
göra undervisningen mer intressant. Och 
den skivas upp i korta moduler. Det finns en 
gräns, menar Gunnar Wetterberg, för hur 
länge vi orkar lyssna innan vi faller in i våra 
egna tankar. Den gränsen tar sällan förelä-
sare hänsyn till men det kan man göra på 
nätet. 
 Online-kurser lämpar sig dock olika bra 
för olika ämnen. Bäst fungerar det med 
rent teorietiska ämnen som datologi, mate-
matik eller kemi. Det är också de tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningarna vid 
Stockholms universitet som varit snabbast 
att haka på. Svårare blir det när problem-
baserat lärande ska tillämpas, en pedago-
gisk form som vunnit mark i flera prestigeut-
bildningar. Då är det fortfarande bättre att 
sitta vid samma bord och diskutera. 
 Det hindrar inte att undervisningen med 
nödvändighet måste gå mot att bli mer digi-
tal, mer blandad. 
  – Dels för att få resurserna att räcka 
längre. Dels för att förbättra utbildningarna, 

Talböcker. Intervjuer. Talk-shows. Onlinekurser lyfter pedagogiken i högre utbildning.

texter THOMAS HELDMARK     foto EVA DALIN

anpassa dem till dagens studenter som ofta 
är uppfödda med mobiltelefoner och inter-
net, säger Gunnar Wetterberg.

Höga startkostnader
Men att göra onlinekurser kostar pengar. 
Förutom själva tankearbetet som kräver 
mankraft ska det byggas gränssnitt, skapas 
portaler, spelas in filmer, laddas upp doku-
ment. Filmmakare måste kontrakteras och 
skådespelare som läser in böckerna.  Det 
kommande masterprogrammet som DSV 
lanserar kommer att kosta cirka 1,5 miljo-
ner kronor att producera.
 – Det är höga startkostnader. Men när 
man väl fått igång kursen är det inte så 
resurskrävande. Totalkostnaden blir unge-
fär densamma, konstaterar Gunnar Wet-
tergren.
 Det finns enklare vägar att gå. Han näm-
ner att DSV numera spelar in flertalet före-
läsningarna med en kamerautrustning och 
lägger ut dem på nätet.
 – På ett mycket enkelt sätt hjälper vi stu-
denterna att få kontroll över sina liv. De 
kan ta del av föreläsningen var och när de 
vill, säger Gunnar Wettergren.  

Gunnar Wettergren i den hörsal vid dsv som anpassats för webbaserad undervisning. 
här finns kameror som filmar både föreläsaren och studenter i lokalen som ställer frågor.
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självdisciplin och  
intresse – en fördel

någOt CampuSliV Har Cim 
Grönroos aldrig levt. Men hon 
har ändå snart klarat av två 
långa utbildningar inom data- 
och systemvetenskap. Det nuva-
rande masterprogrammet IT 
project management på DSV 
i Kista är flexibelt och saknar 

deadlines.
 – Det ställer väldiga krav på att man strukture-
rar sina studier. Men jag brinner för det jag stude-
rar och det gör det lättare. Jag tänker så här: om 
jag inte kan projektleda mig själv, hur ska jag då 
kunna arbeta som projektledare?
 Vi talas vid under en arbetsdag. Cim Grönroos 
har fått jobb på det IT-företag där hon hade sin 
praktik. För Cim fanns det inga alternativ annat 
än att läsa på distans. Hon bor och har familj i 
Nyköping och där finns ingen högskola.
 Det är viktigt att ha kontakt med andra studen-
ter när man läser på distans. 
 – Det känns ofta mer naturligt att fråga en 
kompis än en lärare. Att vara på plats vid intro-
duktionsträffarna är kanske enda chansen att 
träffa andra studenter. 
 Den chansen rekommenderar hon alla att ta.
 – Det ger så mycket socialt att få kontakt med 
andra studenter. Man får också ett ansikte på 
sina lärare.  
 Men det finns andra sätt också. Cim Grönroos 
startade en Facebookgrupp för detta masterpro-
gram. Det gäller att tala om att man finns.
 För Cim Grönroos är MOOC ett nytt begrepp. 
Hennes spontana reaktion när hon får höra om 
dem är:   
 – Man måste ha en brinnande önskan att lära 
sig för att klara sådana distanskruser. Antingen 
det eller någon annan belöning. Så är vi männ-
iskor, det vi gör är kopplat till våra egna behov.  

Global trend med 
gratis nätutbildning

mOOC Står för Massive 
Open Online Corses, öppna 
onlinekurser där hundratu-
sentals studenter från hela 
världen kan delta. Än så 
länge tvekar svenska univer-
sitet. 

Kurserna är gratis men 
man får inga poäng och ingen 
examen.  Hittills är det främst 
amerikanska elit-universitet 
som lanserat kurserna. Först 
ut var Stanford. Harvard Uni-
versity och andra toppuniver-
sitet följde strax efter.  Fran-

ska och tyska universitet har hakat på. 
 Nu står flera nordiska universitet i startgro-
parna. Köpenhamns universitet drar i september 
igång sin första MOOC och redan i april hade 
40 000 anmälningar trillat in. Denna enda kurs 
har fler studenter än de 38 000 som finns på hela 
universitetet! Det säger något om dynamiken i 
MOOC. Hundratals miljoner studiehungriga 
men resurssvaga människor jorden runt får en 
chans till ett kunskapslyft, bara de är flitiga och 
kan tillgodogöra sig akademisk engelska. Avhop-
pen är dock omfattande. Färre än tio procent 
avslutar kurserna. 
 Det tycks också vara lockande för universite-
ten, fast det än så länge bara medför extrakost-
nader. Man ser det som PR, eller som en solida-
ritetshandling gentemot en kunskapshungrande 
men fattig värld. Eller som ett sätt att locka 
talanger.

Studenter blir handelsvaror
Skeptiker befarar att universiteten kan komma 
att gå samma väg som exempelvis Google och 
Facebook och börja handla med studenter-
nas personuppgifter för att få ekonomi. Då för-
vandlas studenter plötsligt från att vara kunder 
till att bli handelsvaror. 
 Idag finns flera portaler som organiserar de 
öppna kurserna. Daphne Koller (bild ovan) är 
vd för den största av dem, Coursera.org. 
 – Universiteten ser en chans att prova nya for-
mer för undervisning. Högre utbildning är inne 
i en transformationsfas och där vill universite-
ten vara med, säger Daphne Koller. 
 Johan Grundberg (bilden överst) är utbild-
ningsledare vid Naturvetenskapliga fakulte-
ten. Han har själv gått en MOOC i kosmologi 
vid Caltech. Kursen var krävande för studen-
terna men kanske mest för lärarna, förklarar 
han. Lärarna måste skiva upp kursen i lämpliga 
moduler, producera videofilmer, hitta lämpliga 
flervalsfrågor med mera. 
 – Läraren sade efteråt att det hade varit så 
mycket jobb att han nästan ångrade sig, berät-
tar Johan Grundberg.
 Arbetsbelastningen innebar så många förse-
ningar att vissa studenter klagade. Kurserna må 
vara öppna, men studierna är mastiga.  Kanske 
är det främst forskare och andra akademiskt 
erfarna personer som klarar av dem. 

– Alla får chansen att hoppa i vattnet men det 
gäller att kunna simma, säger Johan Grundberg.

Daphne Koller bekräftar bilden av att 
merparten av MOOC-studenterna redan 
är välutbildade, beroende på att de kurser 
som hittills erbjudits är på förhållandevis 
hög nivå.

Svenska universitet i startgroparna
Universiteten i Uppsala och Lund diskute-
rar införandet av MOOC:s. Det finns dock 
redan MOOC:s vid Stockholms universi-
tet, även om Gunnar Wettergren, lärare vid 
Institutionen för data och systemvetenskap, 
DSV, som själv lagt ut kurserna inte vill 
kalla dem för MOOC.  Det är helt enkelt för 
få som anmält sig för att göra skäl för M:et i 
akronymen, massive. 
 – Vi har inte alls slagit på trumman utan 
det är några av våra distanskurser som vi 
lagt ut online. Gunnar Wettergren tror att 
det dröjer innan Stockholms universitet kli-
ver på MOOC-tåget.
 – MOOC:s är intressant och kommer men 
måste mogna lite innan det slår igenom helt. 
De stora svenska lärosätena borde gå sam-
man och bygga en gemensam portal där 
alla institutioner kunde lägga upp sina kur-
ser och göra dem öppna, anser Gunnar Wet-
tergren. 
 – Från den plattformen skulle vi bara 
pumpa ut öppen utbildning. Det behövs 
ingen affärsmodell. Vi har inget vinstin-
tresse, säger Gunnar Wettergren.
 Rent tekniskt är det fullt möjligt och 
resursmässigt skulle det vara överkom-
ligt om universiteten kraftsamlar. Det 
skulle vara ett sätt att bidra till tredje värl-
dens utveckning. Finns det något viktigare 
bistånd än utbildning, frågar Gunnar Wet-
tergren. 
 – Vi har bra och starka universitet i Sve-
rige och det ska vi tala om. Det finns ingen 
anledning att man inte skulle nämna Stock-
holms universitet och KTH i samma ande-
tag som Harvard och MIT. Ett problem är 
att regeringen beslutat att avgiftsbelägga 
högre utbildning för utomeuropeiska stu-
denter, säger Gunnar Wettergren.

Ny nordisk portal 
Stockholms universitet går nu samman 
med flera andra nordiska universitet om en 
gemensam portal för öppna online-kurser. 
Portalen, Unordic.com, ska dels tillhanda-
hålla öppen undervisning, dels initiera forsk-
ning kring öppen onlineundervisning för att 
utveckla pedagogiken. Gunnar Wettergren 
sitter i styrgruppen för portalen. 
 – Unordic liknar edX som Harvard och 
MIT är knutna till. Detta är den hittills mest 
ambitiösa satsningen på att lansera nord-
isk högre undervisning gratis på nätet, säger 
Gunnar Wettergren.
 Via denna portal ska studenterna att 
kunna studera både poäng- och icke-
poänggivande kurser. Det är alltså en 
vidareutveckling av MOOC:s, förklarar 
Gunnar Wettergren.

Vilka vänder sig kurserna till?
Alla intresserade över hela världen. Det ställs inga 
krav på förkunskaper och det finns inga begräns-
ningar i antalet deltagare. Studenterna kan själva 
välja hur aktiva de vill vara, om de vill genomföra 
kursen till punkt och pricka eller bara följa kursen 
och på så sätt lära sig. En vanlig kritik mot kur-
serna är att de kräver stort eget engagemang och 
förmåga till självständiga studier.  

Får man poäng eller examen?
Nej. Men på de flesta kurserna får man ett certi-
fikat om man genomfört de obligatoriska kursmo-
menten. Vissa plattformar, exempelvis Coursera.
org, utfärdar mot en kostnad så kallade Signatu-
ret Track, ett verifierat certifikat där deras identi-
tet garanteras. 

Hur vet man att studenterna lär sig något?
Det vet man inte. Problemet med MOOC är att 
ingen kan veta om rätt person verkligen sitter 
framför datorn. Det är ett problem i all distansun-
dervisning men det blir ohanterligt när det är fråga 
om tusentals studenter. Färre än tio procent av dem 
börjar MOOC-kurserna genomför dem. 

Vad är vinsten för universiteten?
MOOC blir en annonsplats. Det är ett sätt att testa 
nya pedagogiska grepp och att locka till sig talanger 
från jordens alla hörn. I bloggvärlden cirkulerar en 
historia om en taiwanesisk flicka som toppresterade 
på en MOOC och blev värvad av Stanford. 

tema: mOOC

Frågor och svar om MOOC
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Doftminnet avslöjar  
det goda åldrandet
Personer med dåligt luktsinne är överrepresenterade bland de som får 
demens. Dessa nya forskningsrön är bra exempel på luktforskningen vid 
Gösta Ekmans Laboratorium som sker inom ramen för Betulaprojektet.

texter PER LARSSON     foto EVA DALIN    

På bordet står 24 små plåtburkar i prydliga rader. I dem 
finns 12 thésorter. När forskningsassistenten Ingrid 
Stanciu lyfter på locken fylls rummet av behagliga dofter. 
Hon provar nu ut doftminnesspelet där uppgiften är att 
hitta burkar med lika dofter så snabbt som möjligt.
 När försöket inleds till hösten ska två grupper av delta-
gare, en med pensionärer och en kontrollgrupp med stu-
denter, under tre månader få varsin uppsättning av burkar 
med thé som de under tre månader ska öva på hemma. 
Går det att träna upp doftminnet så det går snabbare att 
para ihop de identiska dofterna? Och kan detta överföras 
även till andra domäner som inte har med doft att göra. 

Forskarna vill även undersöka strategier som försöksper-
sonerna använder för att lösa doftminnesuppgiften. 
 Till sin hjälp har forskarna vid Gösta Ekmans 
Laboratorium även en nyinköpt olfaktometer. Det är en 
apparat som skickar doftimpulser med stor precision till 
försöksdeltagarens näsa och kontrolleras med hjälp av en 
dator. Olfaktometern gör det lättare att registrera hjär-
nans reaktioner på doftintryck och förstå de minnespro-
cesser som styr doftperceptionen. 

Luktsinne kopplat till minne
Forskningen leds av docent Jonas Olofsson, som tidi-
gare forskat kring luktminne och åldrande i Umeå och 
Chicago, och professor Maria Larsson, som är förestån-
dare för Gösta Ekmans Laboratorium. I en vetenskaplig 
artikel som snart publiceras har de under tio år följt upp 
luktminnet hos över 1 500 försökspersoner. Dessa har 
själva fått bedöma sitt luktsinne, och de har studerats med 
hjälp av objektiva lukttest. Samtidigt har deras minne stu-
derats. Resultaten visar att de som haft ett dåligt lukt-
sinne också är överrepresenterade i demensinsjuknande.
 – Det här är de första data som dessutom visar att de 
som uppger att deras luktsinne blivit sämre också har 
en ökad risk för att senare få en demensdiagnos, säger 
Jonas Olofsson.
 Resultat från tidigare forskning tyder på att luktsin-
net är särskilt utsatt i Alzheimers sjukdom och andra 
demenstyper. 
 Jonas Olofsson och Maria Larsson har studerat en gen-
variant som ger bäraren en ökad risk för att utveckla 
Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att äldre personer 
med högre genetisk risk för Alzheimer hade sämre lukt-
sinne, även om deras kognitiva förmåga fortfarande var 
normal. Dessa samband mellan genvarianter, luktsinnet, 
och demenssjukdom kan bli viktiga för forskning inom 
läkemedelsindustrin. 

Unik forskning
Maria Larsson och Jonas Olofsson är verksamma inom 
Betulaprojektet, som pågår i Umeå och nu samordnas 
från Psykologiska institutionen vid Stockholms universi-
tet. Inom projektet har forskarna sedan 1988 följt utveck-
lingen hos flera tusen personer. Vart femte år testas kogni-
tiva funktioner som minne och språk. Försökspersonerna 
genomgår även hälsoundersökning och tillfrågas om 
sin livssituation. Dessutom samlar forskarna in gene-
tiska data och avbildar försöksdeltagarnas hjärnor. Jonas 
Olofsson ser Betula som en viktig pusselbit för att kart-
lägga sambandet mellan doftsinnet, minne och åldrande. 
 – Men det är bra att kunna komplettera populations-
baserade studier med experimentell forskning. Då kan 
vi göra finliret. Därför är det viktigt att vi har en stark 
experimentell miljö här i Gösta Ekmans Laboratorium. 
De populationsbaserade studierna och experimenten 
kan befrukta varandra.  

forskningsassistenten  
ingrid stanciu testar doft-
minnesspelet med thébur-
kar där försökspersonerna 
ska para ihop burkar med 
lika doft.
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Betulaprojektet 
Betulaprojektet är en longitudinell 
studie som sedan 1988 följer 
utvecklingen hos flera tusen 
personer. Vart femte år testas 
kognitiva funktioner som minne 
och språk. Försökspersonerna 
genomgår även 
hälsoundersökning och tillfrågas 
om sin livssituation. Dessutom 
samlas genetiska data in och 
deltagarnas hjärnor avbildas.
 Den tvärvetenskapliga 
forskningen samordnas från 
Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Inom 
det ledande forskningsområdet 
Kognitivt åldrande ingår 
även forskare vid Institutet 
för internationell ekonomi, 
Stressforskningsinstitutet och 
Centre for Health Equity Studies, 
CHESS. Dessutom ingår forskare 
vid en rad universitet i Sverige 
och internationellt.

 www.betula.su.se

Forskningen ingår i det ledande 
området Kognitivt åldrande. 
 www.su.se/ledandeforskning

dEt SOm nu är Gösta Ekmans Laboratorium 
byggdes 1965 då Skogshögskolan fanns i 
Frescati hage. Byggnaden var då en så kall-
lad fytotron där det fanns klimatkammare och 
växthus för att studera skogsplantor. Huset 
byggdes 1996 om till ett sensoriskt forsknings-
laboratorium och fick sitt namn efter Gösta 
Ekman som var professor i psykologi med 
fokus på perceptionsforskning. Byggnaden 
genomgick 2012 en omfattande renovering där 
en mindre tillbyggnad tillkom. 
 Nu finns här laboratorier för tre inrikt-
ningar inom perceptionspsykologi. Förutom 
forskningen om lukt och minne leder docent 
Mats E Nilsson en grupp som forskar om ljud-
miljö. Forskarna studerar bland annat hälso-

effekter av flygbuller och ljud i stadsmiljö. Det 
sker bland annat genom att spela in realistiska 
ljud med en människoliknande docka, som 
bland annat har registrerat buller vid hårt tra-
fikerade vägar. Forskargruppen deltar även i 
ett EU-projekt som studerar nya metoder att 
avskärma buller från vägar och från vindkraft.
 Den tredje forskargruppen leds av professor 
Stefan Wiens och studerar emotioners effek-
ter på uppmärksamhet och medvetande. Här 
finns ett avancerat EEG-labb som registrerar 
signaler från hjärnan och ögonrörelser för att 
se vad försöksdeltagarna riktar uppmärksam-
heten på. Forskarna mäter även muskelaktivi-
tet, andning, hjärtaktivitet och svettning som 
mått på stressreaktioner. 

nyrenoverat laboratorium

Stockholms universitet får ett innova-
tionskontor. Efter att Ledningskansliet 
och Planeringsavdelningen utrett hur 
kontoret ska organiseras beslutade rek-
tor den 23 maj att innovationskon-
toret inrättas vid Avdelningen för 
externa kontakter. Förvaltningschefen 
har nu fått i uppdrag att ansvara för 
uppbyggnaden av innovationskonto-
ret med målsättningen om fullska-
lig verksamhet senast den sista okto-
ber 2013. Innovationskontorets verk-
samhet är dock avhängig den strategi 
för universitetets innovationssystem 
som Samordningsgruppen för samver-
kans- och innovationsfrågor ska utar-
beta. Inriktningen och omfattningen på 
verksamheten kan därmed komma att 
justeras.

Leverantörer av  
skribenttjänster
Vetenskapsjournalisterna är upphandlade 
inom universitetets ramavtal för redak-
tionella skribenter. Skribenterna inom 
Vetenskapsjournalisterna har varit upp-
handlade och skrivit för Stockholms uni-
versitet i över 15 år. Utöver att skriva 
artiklar om forskning eller utbildningsfrå-
gor kan de även vara redaktörer för olika 
publikationer, textredigera, dokumentera 
konferenser eller hjälpa till med modera-
torsuppdrag.
Kontaktperson för ramavtalet är Andreas 
Nilsson, andreas.nilsson@ebox.tninet.se 
eller 070-264 66 30.

nu är Primula igång
Stockholms universitet implementerar ett 
modernt och effektivt personaladministra-
tivt system. Syftet är att digitalisera löne-
hanteringen och möjliggöra självservice och 
källrapportering för verksamheten samt 
få ett effektivare verktyg som stöd till våra 
chefer i personal- och lönefrågor. 
 Stockholms universitets löner kom-
mer från och med maj att administreras i 
det nya personalsystemet – Primula. Från 
startdatum kan medarbetare registrera sin 
semesteransökan i systemet.  
 su.se/medarbetare/it/stodsystem/primula

universitetet utvecklar  
validering
Stockholms universitet får ett särskilt 
uppdrag att tillsammans med andra läro-
säten utveckla formerna för validering av 
yrkeserfarenhet hos lärare för behörig-
het. Universitet får sammanlagt 10 mil-
joner kronor under tre år för detta ända-
mål. När man ska kunna ansöka om vali-
dering är ännu inte klart, men planen är 
att under den kommande hösten få igång 
samarbete med andra lärosäten och att 
ansökan om validering ska kunna göras 
till vårterminen 2014.

innovationskontor vid  
universitetet

Luktlaboratoriet ligger nära brunnsviken i frescati hage.

maria Larsson och jonas olofsson leder  
forskningen om lukt och minne
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Arkeologi som lockar fram  
berättelser ur myntskatter
Många tycker att gamla mynt är fascinerande. För Nanouschka Myrberg 
Burström är de också ett fönster till hur våra förfäder umgicks och tänkte. Mynten 
kan berätta om politiska och kulturella processer, människors sedvänjor eller 
enskilda släkters livsöden.

texter ANDREAS NILSSON     foto STATENS HISTORISKA MUSEER OCH EVA DALIN    

I slutet av 900-talet började de första mynten tillver-
kas i Skandinavien. Under några decennier gjordes 
bara i Sigtuna flera hundra olika varianter av mynt. 
Samtidigt var den praktiska nyttan av att ha egna 
mynt ganska liten, och oftast vägdes de ändå när de 
skulle användas. 
– Det måste alltså ha funnits andra orsaker till mynt-
tillverkningen. Det väcker många frågor, varför det sker 
just då och vem som är drivande i att det sker, säger 
Nanouschka Myrberg Burström.
 Hon håller på att starta upp ett projekt om de första 
svenska mynten vid Institutionen för arkeologi och anti-
kens kultur. Tanken är att studera hur de kom till och 
användes, som ett sätt att se nätverket av olika aktörer 
kring mynten. 
 – Dels verkar det ha varit viktigt för den tidens ledare 
att manifestera sig som kristna, dels sammanfaller det 
med att de första städerna växer fram i Skandinavien och 
med övergången till en skriftkultur. 
 En udda aspekt är också att de första mynten imiterade 
samtida anglosaxiska mynt. Ett exempel Nanouschka 
Myrberg Burström plockar fram är ett lövtunt silver-
mynt med ett kristet kors och den engelske kungen Ethel-
red på. Hon förklarar att arkeologin här går på tvärs mot 
den traditionella historieskrivningen, som säger att tiden 
präglades av nationellt tänkande när de skandinaviska 
rikena började växa fram. 

 – Mynten vittnar istället om ett nätverk där eliten i olika 
riken samarbetade och där hantverkare flyttade mellan 
de nya städerna. Även i delar av nuvarande Polen använ-
des samma typ av kopierade mynt under den här tiden, så 
även dit finns det någon koppling som jag vill undersöka. 

Slump födde intresse för mynt
Projektet ”Delade värden” finansieras av Vetenskaps-
rådet, men även Riksbankens jubileumsfond ville stödja 
det. Det trevliga dilemmat att behöva välja finansiär blev 
ändå ganska enkelt för Nanouschka Myrberg Burström, 
eftersom ansökan till Vetenskapsrådet var på ett lite 
större belopp.
 Hennes intresse för mynt startade egentligen av en 
slump under arkeologiutbildningen vid Stockholms uni-
versitet. Hon ville skriva en uppsats om medeltiden, och 
den handledare som då fanns inom området arbetade 
med mynt. Det ledde i sin tur vidare till en avhandling 
om Gotlands tidiga myntning på medeltiden, och nu har 
hon forskat om mynt i mer än tio år och tycker att de är 
ett otroligt fascinerande material att arbeta med.  
 – Dels kombinerar mynt olika typer av källor i form 
av texter och bilder – varför valde man en viss typ av 
inskription eller en viss bild? Dels rör sig mynt i rummet 
och det går att följa hur de har spritts och hur de använts 
i olika sammanhang. 
 Att mynt dessutom är ekonomiska och praktiska 
objekt gör att relationen mellan mynt och människor kan 
studeras ur flera aspekter. 
 – Det kan till exempel visa på hur man tänkte kring 
pengar, vilka associationer som finns kring mynten som 
ting, och hur mynt har fått ett värde även utanför ekono-
min – till exempel som smycken eller tröskelmynt för att 
ge lycka till ett nytt hus.

Kartlägga nätverk
Nanouschka Myrberg Burström återkommer ofta till 
att prata om nätverk när hon berättar om sin forskning. 
Som ett exempel vecklar hon ut en illustration från ett 
referensverk om Sigtunas myntning, författat av Brita 
Malmer, tidigare professor i numismatik vid institutio-
nen. Här binds ett hundratal mynt samman i intrikata 
mönster. 
 – Genom att kartlägga och förstå hur olika ledarskikt, 
hantverkare och andra aktörer liksom olika tekniker 
kopplas samman i mynten får vi en bild av hur samhället 
förändras och vilka drivkrafter som verkar.
Det är inte heller bara stora samhällsförändringar som 
mynten kan berätta om. Under flera år har Nanouschka 

Genom att kartlägga och 
förstå hur olika ledarskikt, 
hantverkare och andra 
aktörer liksom olika tekniker 
kopplas samman i mynten 
får vi en bild av hur 
samhället förändras och vilka 
drivkrafter som verkar.
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Myrberg Burström arbetat med vikingatida silverskatter 
som ett postdok-projekt. Ofta byggdes de här skatterna 
upp under lång tid genom att större eller mindre mängder 
mynt lades till.
 – Tidigare forskning har sett på hela skatterna som 
en enhet eller på varje mynt för sig. Men varför kom 
de till, och vem hade tillgång till skatterna?
 Idag har flera hundra silverskatter hittats, många 
under 1800-talet när ny åkermark odlades upp och 
ny teknik i jordbruket gav större plogdjup, eftersom 
de ofta ligger bara några decimeter ner i marken. 
Genom att analysera olika skikt i en skatt eller iden-
tifiera mörkfärgade partier som markerar rester efter 
tygpåsar eller näverbehållare som innehållit mynt 
skapar hon en bild av hur skatten har byggts upp och 
varför. 
 – Betraktade på det viset representerar de en männis-
kas eller släkts liv över längre tid, där delar av skatten 
kan förknippas med kända handelsfärder, brudgåvor 

eller liknande händelser, förklarar Nanouschka Myr-
berg Burström som nu håller på att sammanställa mate-
rialet från projektet. 

Religiös koppling
Ytterligare en aspekt är myntens religiösa koppling, något 
hon forskar om i ett tvärvetenskapligt projekt som leds 
från Norge. Nanouschka Myrberg Burström ska ta fram 
data om var mynt och andra fynd finns i och omkring 
några svenska kyrkor, bland annat Frösö kyrka i Jämtland 
som ligger på en gammal kultplats och Garda kyrka på 
Gotland som är byggd på en gammal stavkyrka. 
 – Tanken är ge en bild av människors förhållande till 
pengar, kopplat till hur tro och sedvänjor såg ut och 
förändrades i övergången mellan förkristen tid och 
medeltid.  

Forskningen ingår i det ledande området Arkeologi. 
 su.se/ledandeforskning

en silverskatt, hittad år 1828 av bonden jesper digraus i sundre på Gotland när han skulle hugga ner en enbuske. skatten låg i en 
koppardosa och innehöll bl.a. armringar, hängsmycken och 300 silvermynt. det senaste myntet är från tyskland och dateras cirka 
1035, men dosan innehöll även ett smycke från senare delen av 1100-talet. hur kom det dit?

forskning

nanouschka myrberg
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NAMN OCH NYTT
redaktör PER LARSSON  foto KALLE BöRJESON, wIKIPEDIA, SNS FöRLAG, BJöRN DALIN, EVA DALIN

Hallå där
Kåre Bremer, tidigare rektor vid universitetet, är en 
av sex personer som får årets S:t Eriksmedaljer av 
Stockholms stad. Han får medaljen med motive-
ringen: ”Hans ledstjärna var alltid att universitetet 
måste vara och bli mera internationellt. Stockholms 
universitet blev också det första i Sverige att genom-
föra Bolognareformen. Kåre Bremers insatser för 
att sätta Stockholm på kartan som en kunskapsre-
gion kan inte nog understrykas. Som känd botanist 
har han fått flera växter uppkallade efter sig.”

Hur känns det att få medaljen?
Det är naturligtvis mycket roligt och hedrande.

Hur har samarbetet mellan universitetet och 
staden varit under din tid som rektor? 
Det har utvecklats från ganska svagt till utom-
ordentligt bra med mycket goda kontakter med 
framförallt Sten Nordin och Lotta Edholm, men 
även med andra från båda politiska blocken och 
från stadens förvaltning.

Kåre Bremer, tidigare rektor 
vid Stockholms universitetet.

Vad är viktigast för Stockholm som  
kunskapsregion? 
Den internationella marknadsföringen och infra-
strukturfrågor som tillgången på studentbostä-
der och andra bostäder.

Vad arbetar du med nu? 
Jag gör utredningar och har uppdrag för Veten-
skapsrådet, Wallenbergstiftelserna och SUHF, 
bland annat om nationell infrastruktur, men 
även en del botaniska skriverier.

Hur har de första månaderna som före detta 
rektor varit? 
Tämligen hektiska, beroende på de olika  
uppdragen.

Carin Götblad, före detta länspolismästare i 
Stockholm och med juristexamen från Stock-
holms universitet, tillhör även dem som får årets 
medaljörer.

BokenVisste du att...
Arbete och 
jämställdhet  
under 50 år 
SVErigE BruKar fram-
StällaS som ett av världens 
mest jämställda länder. Ändå 
är vi inte jämställda. Hur ska 
vi förstå de senaste femtio årens utveckling på 
jämställdhetsområdet?
 Den nya forskningsantologin Arbete och 
jämställdhet – förändringar under femtio år belyser 
vad som hänt i arbetslivet och med jämställdheten. 
Elva forskare från sex discipliner medverkar. 
Redaktörer för antologin är Eva Blomberg, professor 
i historia med inriktning mot genushistoria vid 
Stockholms universitet och Södertöns högskola, och 
Kirsti Niskanen, professor i historia vid Stockholms 
universitet.  Arbete och jämställdhet – förändringar 
under femtio år. SNS Förlag.

HErBErt tingStEn var chef-
redaktör för Dagens Nyheter 
1946-1959 och en av Sveriges 
främsta publicister.  1935-
1947 var han den första 
innehavaren av Lars Johan 
Hiertas professur i stats-
kunskap vid Stockholms 
Högskola. Herbert Tingsten 
har ofta ansetts vara den 
svenska statsvetenska-
pens främste gestalt, vägrö-
jare och stilbildare för den 
moderna, empiriskt orien-
terade statsvetenskapen i 
Sverige. 

Snart färdigt. 
I slutet av augusti 
flyttar Student-
avdelningen till 
Studenthuset som 
tas i bruk vid ter-
minsstarten.

BYggStart. Den 
30 maj tog rektor 
Astrid Söderbergh 
widding och Aka-
demiska Hus regi-
ondirektör Sten 
wetterblad de för-
sta skoptagen för 
tillbyggnaden av 
Arrheniuslabora-
toriet.
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i korthet
pEtEr BrzEzinSKi, professor vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, 
har utsetts till ny sektionsdekan för 
Kemiska sektionen.

tOVE pEttErSSOn blir prefekt och 
anita HEBEr ställföreträdande prefekt 
för Kriminologiska institutionen.

Bill Sund, professor vid Historiska 
institutionen, har fått Svenska 
idrottshistoriska föreningens pris för 
2013.

aliCE BaH KuHnKE, hållbarhetschef 
på teknikkonsultföretaget ÅF och 
statsvetaralumn från Stockholms 
universitet, blir ny generaldirektör för 
Ungdomsstyrelsen.

pEtEr SKOgman tHOurSiE befordras 
till professor i nationalekonomi med 
inriktning mot ekonometri.

lEna EKBErg är ny gästprofessor 
vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet.

SVantE JOHanSSOn anställs som 
adjungerad professor i associationsrätt.

rEBECCa fOrSBErg, projektledare 
vid DSV, får Upplands Väsby kommuns 
stora kulturstipendium.

Jörg mEiBauEr knyts till universitetet 
som affilierad professor vid Institutionen 
för baltiska språk, finska och tyska. 

Birgitta HEllmarK-lindgrEn 
har utsetts till ställföreträdande 
överbibliotekarie.

KlaS nYBErg, professor i ekonomisk 
historia vid Centrum för modevetenskap, 
får tillsammans med frEdriK 
SandgrEn vid Uppsala universitet, 
Söderbergska Handelspriset.

BErit OlOfSSOn har befordrats till 
professor i organisk kemi med inriktning 
mot selektiv oxidation.

marilYn WiHman är ny gästprofessor 
vid Institutionen för lingvistik.

mårtEn palmE, professor 
i nationalekonomi, ska leda 
Socialdemokraternas nya kommission 
mot arbetslöshet.

SVantE linuSSOn, professor vid 
Institutionen för matematik vid 
KTH, har utsetts till föreståndare för 
Stockholms matematikcentrum.

Läs mer på 
su.se/medarbetare

Vice riksbankschef   
riKSBanKSfullmäKtigE har utsett Martin 
Flodén, professor i nationalekonomi vid 
Stockholms universitet, och Cecilia Skingsley, 
chefekonom på Swedbank, till nya direktions-
ledamöter i Riksbanken. 
 Martin Flodéns forskning har fokuserat på 
makroekonomiska frågeställningar, bland annat 
kring sparande och konsumtion, statsskulds- och 
penningpolitik. Flodén har tidigare varit ledamot 
i Ekonomiska rådet, Finanspolitiska rådet och 

SNS Konjunkturråd 
och har under lång tid 
aktivt drivit på den 
vetenskapliga samhälls-
debatten i ekonomisk-
politiska frågor.

Cecilia Skingsley 
har en examen i eko-
nomi från Stockholms 
universitet.

Pedagogiskt pris till DSV
SVEnSKa Informationssystemakademin (SISA) 
har tilldelat Institutionen för data- och system-
vetenskap (DSV) vid Stockholms universitet 
sitt pedagogiska pris 2013. DSV erhåller priset 
för att ha genomfört en föredömlig insats inom 
utbildning på grundläggande, avancerad eller 
forskarutbildningsnivå nationellt. Svenska infor-
mationssystemakademins motivering följer:
Diplomet som är tilldelat Henrik Hansson, Paul 
Johannesson, Jan Moberg och Åsa Smedberg vid 
DSV, delades ut den 14 maj i Uppsala.

Årets Sigrid Arrhenius’  
stipendium
OmrådESnämndEn för naturvetenskap 
har utsett mottagare av 2013 års stipen-
dium ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond.  
Årets stipendiat är Tom Willhammar 
vid Institutionen för material- och miljö-
kemi.  Hans forskning anses vara ett vik-
tigt bidrag till utvecklandet av en helt ny 
metod för att bestämma kristallstruktu-
rer från extremt små kristaller med hjälp 
elektronkristallografi.

Ny IT-chef 
JOaKim WintEr har tillträtt tjänsten som 
IT-chef vid universitetet. Han kommer 
närmast från en liknande roll på Röda 
Korset, där han arbetade i fem år.

pluggandE prinSESSa. Under våren har kronprinsessan Victoria läst orienteringskursen i Polar- 
miljöer som ges av Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.  
 – Kronprinsessans engagemang och intresse för Polarfrågor och hennes aktiva deltagande i kursen 
bidrog verkligen till ett lyckat genomförande. Kursen blev givande inte bara för studenterna utan även för 
föreläsare och inte minst för mig själv, säger professor Per Holmlund som varit ansvarig för kursen.
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Ännu ett steg framåt  
för albano
Länsstyrelsen beslutade den 12 april att 
antingen avslå eller avvisa de överklagan-
den som lämnats in angående den detalj-
plan för Albano som Stockholms stads 
kommunfullmäktige antog i december. 

– Länsstyrelsens beslut är ett välkom-
met besked till alla studenter, lärare, fors-
kare och övriga medarbetare vid Stock-
holms universitet som dagligen påverkas 
av den nuvarande bristen på lokaler, säger 
Ann-Caroline Nordström, förvaltnings-
chef vid Stockholms universitet.

Länsstyrelsen tar inte upp överklagan-
det från Svenska Turistföreningens Stock-
holmskrets till prövning eftersom fören-
ingen inte bedöms ha rätt att överklaga. 
Ytterligare tre ideella föreningar – Fören-
ingen Gustavianska Parken, Förbundet 
för Ekoparken och Haga-Brunnsvikens 
Vänner – har överklagat detaljplanen och 
vill att den ska upphävas. Länsstyrelsen 
har behandlat deras överklaganden men 
avslår dem, liksom det från Lars Eriksson 
Gräv och Transport.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut 
att den aktuella detaljplanen varken med-
för intrång i parkmark eller i naturmiljö 
eftersom områdena som är tänkta för 
bebyggelse i stort sett redan är ianspråk-
tagna genom tidigare exploateringar. 
Byggnationen anses heller inte skada det 
historiska landskapets natur- och kul-
turvärden i övrigt. De planerade byggna-
derna kommer visserligen att vara synliga 
från känsliga platser i Nationalstadspar-
ken men flera hus syns redan idag. 

Länsstyrelsen har tidigare två gånger 
funnit att planen inte innebär intrång eller 
kan anses skada det historiska land-
skapets natur- och kulturvärden enligt 
miljöbalkens bestämmelser. Inga andra 
omständigheter har heller framkommit 
som gör att planen bör upphävas och läns-
styrelsen avslår därför överklagandena.
EVa alBrEKtSOn

SVinröVar BlOmmadE. I slutet av maj 
blommade två fläckkallor i Edvard Ander-
sons växthus i Bergianska trädgården. Väx-
ten kallas även svinröv då blomställningen 
är lika skär och borstig som bakdelen på en 
gris och det kommer en unken lukt av ruttet 
kött för att locka till sig spyflugor.

gunnEl fOrSBErg, Kulturgeografiska 
institutionen

– Jag ska vara en hel 
del i sommarhuset på 
Gotland. Det finns 
mycket praktiskt att 
göra där men jag ska 
också hinna umgås 
med barn och barn-
barn. Jag avstår från 

konferenser under sommaren. Däremot 
har jag en del jobb med mig till Got-
land och hoppas därför även på att det 
blir dåligt väder ibland. Det blir även att 
träffa en del kolleger – halva universite-
tet är på Gotland på sommaren! Dess-
utom brukar jag passa på att lyssna på 
vad som erbjuds under Almedalsveckan.

SHirin SHamS, stu-
dentambassadör och 
juriststudent
- Jag ska jobba 
mycket. Förutom vid 
Studentavdelningen 
blir det i en butik och 
åt SL.

CECilia nEtJE, 
Centrum för de huma-
nistiska ämnenas 
didaktik
– Jag ska segla. Sedan 
får vi se vad det blir mer, 
jag har inte hunnit fun-
dera så mycket ännu.

göran rYdEBErg, 
Tekniska avdelningen
– Jag ska vara ute så 
mycket som möjligt i 
naturen. Det blir två 
veckor i Danmark, 
bad båtliv och barn-
barn.

mErriCK taBOr, 
Statsvetenskapliga 
institutionen
– Det gör jag nog inte. 
Jag lämnar kaoset 
bakom mig efter våren 
och sedan kastar mig 
in i det igen på hösten.

Hur laddar du inför  
höstterminen?

Ta chansen att bli universitetsmästare i 
golf! Den 26 september spelas SU Open på 
Kungliga Drottningholms GK. Första start 
är 12.30. Spelform: Poängbogey, öppen 
för alla anställda vid Stockholms universi-
tet. Spelare med hcp 37-54 får spela på hcp 
36,0. Kostnad: 500 kr.  
 Anmälan görs till Niklas Wikström 
på niklas@bergianska.se eller telefon 
08-161436.

su open i golf medel för fakultets- 
överskridande forskning
Områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap utlyser 10-20 bidrag om 
50-100 000 kronor i planeringsbidrag för fakul-
tetsöverskridande projektansökningar inom 
området humaniora, juridik och samhällsveten-
skap. De tilltänkta projekten ska omfatta fors-
kare från minst två av de tre fakulteterna. Sista 
ansökningsdag för höstens utlysning är den 30 
september. 

Semestern bör vara ett tillfälle till reflek-
tion och att få distans till vardagen. 
Stressforskaren Hugo Westerlund har 
flera konkreta råd och tips för hur man 
avrundar jobbet inför ledigheten och släp-
per tanken på arbete under semestertiden: 
•  Tänk realistiskt, några veckor är inte jät-

telång tid och går fortare än man tror.
•  Sänk ambitionsnivån och ta dig mer tid 

till att vara spontan och tid att vara för 
dig själv eller tillsammans med andra.

• Gör en plan för hur du tänker hantera 
jobbet på semestern innan semestern 
börjar.

•  Berätta för dina kollegor hur du tänker 
hantera jobbet på semestern och hur 
du tänker kring det, annars kanske de 
förväntar sig få svar på ett mejl inom 
några timmar.

•  Agera inte som om du vore på job-
bet när du har semester, då är det inte 
semester.

Är ledigheten dessutom kortare än van-
ligt är det viktigt att inte planera så många 
aktiviteter och att fundera över att stänga 
av telefon och internet. Det finns en fara i 
att ständigt vara uppkopplad på semestern, 
säger Hugo Westerlund. pEtEr tHElandEr

stressa ner inför semestern
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4 SEptEmBEr
VälKOmSt-
dagEn för nya 
studenter 

26 auguSti  
StudEntaVdEl-
ningEn flyttar till 
Studenthuset 

26 auguSti
HöStupptaKtEn 
för medarbetare

8 SEptEmBEr 
HöStfESt i Bergi-
anska trädgården 

Läs mer och hitta fler evenemang på su.se/medarbetare/medarbetarkalender

Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt, per.larsson@su.se

18 SEptEmBEr
KurSdESign 
med IT 

19 SEptEmBEr
fOrSKarHand-
lEdning i teori 
och praktik 

25 SEptEmBEr
att redovisa EU-
projekt 

Stockholms universitet avser att somma-
ren 2014 starta en ny utbildning av ämnes-
lärare med inriktning mot naturvetenskap. 
Utgångspunkten är den stora lärarbris-
ten på detta område och det faktum att de 
ordinarie utbildningarna lockar alltför få 
studenter.

Utbildningen planeras bli ettårig och 
ska vända sig till studenter som redan har 
en master-, licentiat- eller doktorsexamen 

i naturvetenskapliga ämnen. I samband med 
anställningen ska de sökande genomgå ett 
lämplighetsprov.

– Förutsättningen för att den nya ämnes-
lärarutbildningen kan starta är att vi kan 
skapa samarbeten med skolhuvudmännen 
som kan erbjuda anställning i en skola på 
minst halvtid under den höst- och vårtermin 
som utbildningen ska pågå, säger vicerektor 
Anders Gustavsson. 
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ny ämneslärarutbildning för naturvetare
Utbildningen kommer att starta med som-

markurser under 10 veckor i syfte att ge stu-
denterna en del av den utbildningsvetenskap-
liga kärna som är obligatorisk i alla lärarutbild-
ningar. Därefter påbörjas anställningen under 
hösten 2014 och våren 2015. På den återstående 
halvtiden läser studenterna de återstående obli-
gatoriska kurserna. Denna studietakt och upp-
lägg av utbildningen skulle innebära att studen-
terna får en ämneslärarexamen efter ett år.
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a SignifiCant CHangE in our society is the continuous decline of 
previously central ideologies and traditions. Such a development leads 
to increased demand for science and knowledge intended to provide 
a basis for rational decisions. This obviously benefits successful 
educational institutions such as Stockholm University; our research 
and education are playing an increasingly important role at all levels 
of society. At the same time, such growth also carries risks for the 
universities’ more long-term development. There is, of course, no ob-
jection to political propositions that publicly financed research should 
be useful and applicable in activities that make Sweden more competi-
tive internationally, as long as such a requirement does not impair the 
opportunities for basic research. A demand for useful research has to 
consider more aspects of scholarly activity than a direct and straight-
forward utility function.
 This primarily relates to the independent basic research that 
forms the basis of the progression of advanced knowledge, but also 
the “third task”, that is, all the constantly ongoing activities where 
research results are presented and discussed in many contexts, is dif-
ficult to evaluate from a purely utilitarian perspective. 
 We are all living in the “Audit Society”, recently described by 
Maciej Zaremba in Dagens Nyheter in relation to medical services. 
Zaremba’s critical articles describe a market system that has evolved 
from the demand for measurable indicators of the effectiveness and 

Utility and science 

IN ENGLISH

quality of an activity, but has run amok over time. Even the workday 
of school teachers is now weighed down by administrative burdens. 
Similarly, our deans and heads of department are hunched over tables 
on everything from full-time equivalents to waste sorting. Presenta-
tions of what we do provide important information and transparency, 
but the balance between utility and burden is difficult to reach.
 In our line of work, the development of bibliometric analyses has also 
resulted in an important increase in knowledge regarding the form and 
scope of our publishing activities. But, as often seems to be the case, the 
very presence of an audit function is going to affect circumstances of 
importance to the outcome of the audit. When it comes 
to the presence of bibliometric analyses, we suspect 
that these have benefited the emergence of a market 
where the difficulty is no longer just a matter of 
being published; it is also a matter of whether 
the researcher is able to pay large publication fees, 
knows where to publish the research, and has strate-
gies for where to publish it. In an ever expanding 
market, it is not easy to keep track even of 
one’s own research area.

 
Karin BErgmarK, pro Vice-Chancellor 
    karin.bergmark@su.se

mOOC StandS fOr Massive Open Online 
Courses, in which hundreds of thousands of 
students from all over the world are able to 
participate. As of yet, Swedish universities 
remain hesitant. 
 The courses are free, but there are no 
credits and no degrees. So far, it is mainly 
American elite universities that have laun-
ched the courses as a PR tool, but several 
Nordic universities are currently in the 
starting blocks. Copenhagen University 
will start its first MOOC in September and 
had already received 40,000 applications 
in April. This says something about the 
dynamic of MOOCs. Hundreds of millions 
of eager but poor people around the world 
have a chance at a proper knowledge boost, 
as long as they work hard and are able to 
absorb academic English. Dropout rates are 
high, however, and less than ten percent 
complete their courses. 
 MOOCs also seem to be attractive to the 
universities, although they still only bring 
additional costs. They are seen as PR, or 
as an act of solidarity towards a world that 
is poor but hungry for knowledge – or as a 
way to attract talent.
 The universities in Uppsala and Lund 
are discussing the introduction of MOOCs. 
There are already MOOCs at Stockholm 
University, however, even if Gunnar Wet-
tergren – teacher at the Department of 

free education online – global trend 
Computer and Systems Sciences (DSV) 
who created the courses – does not want to 
call them MOOCs.  There are simply too 
few students signed up to warrant the use 
of the ‘M’ in the acronym, for “massive”. 
 Gunnar Wettergren thinks it will take a 
while before Stockholm University jumps 
on the MOOC bandwagon.
 “MOOCs are interesting and on the rise, 
but need to mature a little before they catch 
on completely. We are a university with 
strong local roots, which will continue. 
But like everyone else, we need to change 
ourselves and invest more into distance 
learning and IT in campus education.”

Gunnar Wettergren

Portal for open online courses 
StOCKHOlm uniVErSitY has partnered 
up with several other Nordic universities 
to create a joint portal for open online 
courses. The portal, Unordic.com, will 
both provide open education and initiate 
research on open online teaching in order to 
develop pedagogy. Gunnar Wettergren is on 
the steering committee for the portal. 
 “Unordic is similar to edX, which is used 
by Harvard and MIT.  This is the most 
ambitious effort so far to launch higher 
education for free online in the Nordic 
countries,” says Gunnar Wettergren.
 “Via this portal, students will be able 
to study both credit-bearing and non-
credit-bearing courses. Thus, it is a further 
development of MOOCs,” explains Gunnar 
Wettergren.
 It is still unclear whether students will 
be able to receive credits or degrees through 
studies via Unordic.com. The Nordic 
countries have different systems for funding 
of higher education, and in Norway, higher 
education is free, even for students from 
outside Europe.
 The initiative will be presented on 19 
June in Gratangen, Norway.
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in tHE firSt week of June, ground work 
started north of Studenthuset and to the west 
and north of Södra huset. A small square will 
be built outside Studenthuset. Studenthuset 
and the square will form a new welcoming 
entrance to Frescati. The square will be built 
in two levels with connecting steps. Next 
to Södra huset, a new meeting place will be 
created in the garden by the pergola that is 
being built next to Bloms hus. Walls will be 
constructed here to both frame the environ-
ment and serve as seating.
 In connection with the ground work, 
both Studenthuset and the area adjacent to 
Södra huset will receive new energy-efficient 
lighting.  
 Work in the area north of Studenthuset is 
expected to go on through July. A temporary 
footpath will be constructed to connect the 
main footpath with the steps at the turning 
area. The bicycle racks will be moved as well. 
The area north of Södra huset will be fenced 
in during most of the construction period, 
that is, until the end of October.

Ground work starting  
at Södra huset 

crown Princess at stockholm university

during tHE Spring, Crown Princess 
Victoria has studied the introductory course 
in polar environments given by the Depart-
ment of Physical Geography and Quater-
nary Geology.
 “The Crown Princess’s dedication and 
interest in polar issues, and her close and 
active participation in the course, really 
contributed to a successful completion,” 
says Professor Per Holmlund who was 
responsible for the course.

Studying princess

On 31 JanuarY, Kåre Bremer left his post 
as Vice-Chancellor after nine years. Lena 
Gerholm took office as Pro Vice-Chancellor a 
few months later in 2004, and in July it is time 
to hand over the reins to her successor, Hans 
Adolfsson.

Nine years as Pro Vice- 
Chancellor coming to an end

in tHE nOrtHErn part of the National 
City Park, there are three arboreta linked to 
Stockholm University. These tree collections 
are located in the Bergius Botanical Garden, 
in Frescati Hage, and around the Arrhenius 
Laboratories, the Geoscience building and 
Södra huset. The three tree collections have 
been at Frescati for more than a hundred years. 
In the Bergius Botanical Garden, more than 
two hundred different species of trees have 
been planted since 1885. Around the big field in 
the middle of Frescati, there are still many trees 
left from the days when the Royal Academy 
of Agriculture had its experimental field here. 
In Frescati Hage, the old Royal College of 
Forestry planted trees for study purposes.

Almost ten years ago, a new project started 
that took inventory of more than 1,200 special 
trees. Following a new inventory, about a 
hundred trees will be getting new name plates 
in 2013. The species of trees originate from 
Europe, North America and East Asia.

Trees from around the world  
can be found in Frescati 

Relieve your stress before  
your holiday
YOur HOlidaY SHOuld be an opportunity for 
reflection and distance from everyday life. Stress 
researcher Hugo Westerlund has a lot of practi-
cal advice on how to round off work before you 
go on holiday and how not to think about work 
during your holiday. 
•  Be realistic; a few weeks is not a very long 

time and goes faster than you think.
•  Lower your ambitions and take more time to 

be spontaneous and be by yourself or together 
with other people.

•  Make a plan for how you are going to deal 
with work during your holiday before the 
holiday begins.

•  Tell your colleagues how you are going to 
deal with work during your holiday, oth-
erwise they might expect you to answer an 
email within a few hours.

•  Do not act as if you are at work when you are 
on holiday – then it is not a holiday.

If your leave is shorter than usual, it is im-
portant not to plan too many activities and to 
consider turning off your phone and Internet 
connection. There is a danger in always being 
connected during your holiday, says Hugo 
Westerlund.

New personal  
administration system
StOCKHOlm uniVErSitY iS implementing a 
modern and efficient personnel administra-
tion system. The purpose is to digitise pay-
roll management and enable self-service and 
self-reporting, as well as to have a more effi-
cient tool to assist our managers with HR 
and payroll issues. Starting in May, Stock-
holm University will administrate wages in Pri-
mula. Employees can use self-service to apply 
for vacation leave from the starting date. The 
Human Resources Office is responsible for 
implementing the system. More information 
about Primula su.se/english/staff-info/it/it-sup-
port-systems/primula-hr-system

taKE tHE OppOrtunitY to become univer-
sity champion of golf! On 26 September, the 
SU Open takes place at the Royal Drottning-
holm Golf Club. First start is 12:30.
 Game type: Stableford, open to all em-
ployees at Stockholm University. Players with 
HCP 37-54 will play at HCP 36.0.
 Cost: 500 SEK.
 Sign up to Niklas Wikström at  
niklas@bergianska.se or phone 08-161436.

SU Open in golf

tHE firSt StagE of construction work at the 
university’s main library started in May. Study 
areas on the 5th floor have been removed to make 
room for bookshelves that need to be moved tem-
porarily to clear the area for the first stage of 
renovation. The work will cause some commo-
tion and noise disturbances.

Study areas will be available in the library 
throughout the renovation period and will be 
shielded from the construction area. The con-
struction work takes place during the daytime 
on weekdays, which means that noise and other 
disturbances may occur during that time.
 Study areas in the Allhuset rotunda and on the 
5th floor of the E building of the Arrhenius Labo-
ratory are currently being prepared and will be 
available at the start of the autumn semester. The 
new student building, Studenthuset, will have 
study areas with room for about 200 students 
available when it opens this autumn.

Renovation of the  
University Library
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Glad sommar!

Vi ses i höst!

Jag BlEV antagEn till forskarutbildningen 
vid Juridiska fakulteten i början av 1990- 
talet. Det var i digitalteknikens revolution 
och mitt forskningsprojekt blev ”upphovsrätt 
till alster av bildkonst, särskilt i belysning av 
digital teknik”. Ämnet bestämdes mer eller 
mindre av min handledare, Marianne Levin, 
som kände till mitt intresse för bildkonst. 
Upphovsrätt handlar förvisso inte så mycket 
om att avgöra vad som är konst, utan vad som 
är ett konstnärligt verk i juridisk mening. För 
att nå dit, måste man ändå sätta sig något in 
i konstvärldens förutsättningar. En väg kan 
naturligtvis vara att experimentera själv och 
jag hade också på egen hand arbetat med 
skilda material och tekniker och även arbetat 
som bildlärare på Stockholms skolor.
 Vid den tiden fanns redan flera av Erskines 
mer organiskt formade byggnader på campus, 
vilka uppfattats som välkomna tillägg till 
Helldéns och Nyréns brutalistiska glas- och 
betongkollosser. Initiativ hade därför tagits 
till att ge Erskine ytterligare uppdrag. Ett av 
dem var Juristernas hus, som stod klart under 
hösten 1990. Då fanns inte Aula Magna, 
varför gångvägen dit togs spontant över kul-
len från Allhuset. Den gick över en tidigare 
bebyggelse. Man kunde se att det fanns en 
grund efter ett hus, bärbuskar, glasskärvor, 
järnskrot och annat.
 Även om driften har avtagit, har jag alltid 
varit en sakletare. En gång, när jag gick över 
stigen till Juristernas hus hittade jag en grov 
tilltvinnad järntråd som jag tog med mig. Den 
blev sedan liggande på mitt tjänsterum. Efter 
en tid fick jag en idé om hur den skulle kunna 
monteras som konstverk i en ram, vilket också 
genomfördes.
 När Aula Magna sedan bygges väcktes 
en idé om att försöka återbörda alstret till 
dess ursprungliga geografiska plats. Även om 
jag redan tidigare hade gjort några – vissa 
framgångsrika – försök att donera egna verk 
till offentlig miljö, var jag väl medveten om att 
ett donationsförsök alls inte var en självklar-

Sakletare hängd i aulan
het. Det är Statens konstråd som utsmyckar 
offentlig miljö. Väl är kanske det när man ser 
hur framgångsrikt rådet har varit just med 
utsmyckningarna i Aula Magna. Men finns 
det inte något utrymme för universitetet att 
ha synpunkter på den konstnärliga utsmyck-
ningen av egna lokaler?
 Jag tog mod till mig och kontaktade dåva-
rande rektor Gustaf Lindencrona, som jag var 
bekant med sedan hans tid som professor i 
finansrätt och dekan vid Juridiska fakulteten. 
Efter ett möte tog han med sig alstret samti-
digt som han påpekade att utrymmet för uni-
versitetets egna synpunkter på utsmyckningen 
av Aula Magna var begränsade, men att han 
skulle göra vad han kunde. Strax därefter, fick 
jag det glädjande meddelandet att man hade 
funnit en plats för ”På stigen över kullen till 
Juristernas hus” i ett av seminarierummen 
i Aula Magna – Bergsmannen. Där hänger 
konstverket således alltjämt. Hängningen 
noterades i SU-nytt nummer 1998 i en notis 
med samma rubrik som denna krönika.

pEr JOnaS nOrdEll

Per Jonas Nordell började studera juridik 
vid Stockholms universitet 1985. År 1990 
började han doktorera om upphovsrätt 
till bilder. Efter disputationen fick han 
en doktorstjänst vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Sedan 2007 är han professor i 
civilrätt vid Stockholms universitet. Hans 
specialområden är immaterialrätt och 
marknadsrätt.

Per Jonas nordell 
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En gång, när jag 
gick över stigen till 
Juristernas hus hittade 
jag en grov tilltvinnad 
järntråd som jag tog 
med mig. Den blev 
sedan liggande på 
mitt tjänsterum. Efter 
en tid fick jag en idé 
om hur den skulle 
kunna monteras som 
konstverk i en ram.

Denna krönika är en av de berättelser 
från medarbetare som kommit fram 
inom berättelseprojektet. Syftet med 
projektet är att synliggöra universitetet 
genom konkreta personliga berättelser 
i anslutning till medarbetares arbete 
och arbetsplats. Nyfiken på att veta 
mer, kontakta beratta@su.se.

Våra berättelser


